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አማርኛ እንደፌዴራል ቋንቋ
የመምህር መምሪያ

ዘጠነኛ ክፍል 

   አዘጋጆች፡

       ጥበቡ ሽቴ   (ፒ. ኤች. ዲ)

       ማንያለዉ አባተ (ፒኤችዲ)

   አርታኢዎች፡

       ታደሰ ሲባሞ (ፒ.ኤች.ዲ)

       ጌታቸው አዱኛ (ፒ.ኤች.ዲ)

   ሰዓሊ፡

       ታደለ ይሄይስ (ኤም.ኤስ.ሲ)

   ዲዛይነር፡

       አጥናፉ ዓለሙ (ኤም.ኤስ.ሲ)

   ገምጋሚዎች፡

        መኮንን አስማማው (ኤም. ኤ)

        ግሩም ጥበቡ (ኤም.ኤ)

        ፍሬሕይወት አሰፋ (ኤም.ኤ)

የኢትዮጵያ  ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፕብሊክ 
   ትምህርት ሚኒስቴር 

ሃዋሳ ዩኒቨርስቲ 



የቋንቋ ማስተማሪያ መጻሕፍት በዓይነትና በአገልግሎት የተለያዩ ናቸው፡፡ በዓይነታቸው የቋንቋ መርሀ 
ትምህርት፣ የተማሪ መማሪያ መጽሐፍ፣ የመምህሩ መምሪያ፣ ወዘተ. ናቸው፡፡ በአገልግሎታቸው ደግሞ 
የተማሪው መማሪያ መጽሐፍ በዋናነት ተማሪ እንዲገለገልበት ታስቦ  የሚዘጋጅ ሲሆን፤ መምህሩም 
ከተማሪው ጋራ ሊገለገልበት የሚችል ሰነድ ነው፡፡ በሌላ በኩል የመምህሩ መምሪያ የሚያገለግለው 
ለመምህሩ ሲሆን፤ መምህሩ በሚያስተምርበት ጊዜ እንዲመራው እና ለቅድመ ዝግጅት እንዲያግዘው 
ታስቦ የሚሰናዳ መሣሪያ ነው፡፡ 

የዘጠነኛ ክፍል አማርኛ እንደ ፌዴራል ቋንቋ ትምህርት የመምህሩ መምሪያ እና የተማሪው መጽሐፍ 
የተዘጋጁት በአዲስ መልክ ተሻሽሎ በቀረበው መርሀ ትምህርት ላይ ተመስርተው ነው፡፡ ትኩረታቸውም 
አማርኛን እንደ ፌዴራል ቋንቋ ለሚማሩ ተማሪዎችና ለሚያስተምሩ መምህራን አጋዥ ሆነው 
እንዲያገለግሉ ነው፡፡ 

የመምህሩ መምሪያ መጽሐፍ በተማሪው መማሪያ መጽሐፍ በትይዩነት የተሰናዳ ሲሆን፣ መምህራን 
እያንዳንዱን የቋንቋውን ዓላማ እና ይዘት ለማስተማር ጥረት በሚያደርጉበት ወቅት ምን ማስተማር 
እንዳለባቸው (የትምህርቱ ይዘት)፣ ለምን ማስተማር እንዳለባቸው (የትምህርቱ ዓላማ)፣ እንዴት 
ማስተማርእንዳለባቸው (የማስተማሪያ ዘዴ)፣ እንዴት መጠየቅ እንዳለባቸው (የግምገማ ስልት)፣ ወዘተ. 
በሚያግዝ መልኩ የቀረበ ነው፡፡ በተጨማሪም ከባድ ናቸው ተብለው የሚገመቱ ጥያቄዎች መልሶች 
ፍፁምነት ባይኖራቸውም በሥርዓትና በቅደም ተከተል ተካተውበታል፡፡ 

ከሁሉም በላይ ደግሞ በደረጃው የሚጠበቁትን የቋንቋ ትምህርት ይዘቶች፤ ማለትም አራቱን የቋንቋ 
ክሂሎች፣ የቃላት ትምህርትን እና ሁለቱን የቋንቋ ዕውቀቶች መምህራን አሳታፊ የማስተማር ዘዴዎችን 
በመጠቀም እንዴት ማስተማር እንዳለባቸው አቅጣጫ በማሳየት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል፡፡

ሆኖም የመምህሩ መምሪያ መጽሐፍ መምህራንን የሚያግዝ እንጂ መምህራንን የሚተካ አለመሆኑን 
መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ በመማር ማስተማሩ ሂደት ወቅት መምህራን ትልቅ ሚና እና የየራሳቸው 
ድርሻ ያላቸው መሆኑ መዘንጋት የለበትም፡፡  

የመጽሐፉ አቀራረብ የተማሪውን መጽሐፍ የተከተለ ሲሆን፤ እያንዳንዱ ምዕራፍ ስድስት ክፍሎች ያሉት 
ነው፡፡ ይኸውም፡‐ ክፍል አንድ ማዳመጥ፤ ክፍል ሁለት ንግግር፤ ክፍል ሦስት ንባብ፤ ክፍል አራት 
ቃላት፤ ክፍል አምስት ጽሕፈት እና ክፍል ስድስት ሰዋስው ናቸው፡፡ የስነፅሑፍ ይዘት ያላቸው ክፍለ 
ትምህርቶች ራሳቸውን ችለው በአንድ ምዕራፍ እንዲቀርቡ የተደረገ ሲሆን፤ ሌሎች የትምህርት ይዘቶች 
ግን በእያንዳንዱ ምዕራፍ ተደጋግመው ቀርበዋል፤ ለሁሉም የትምህርት ይዘቶችም እኩል ትኩረት 
ለመስጠት ተሞክሯል፡፡ 

ይህን የዘጠነኛ ክፍል አማርኛ እንደ ፌዴራል ቋንቋ ትምህርት ለማስተማር የሚያገለግሉ ሃያ የተለያዩ 
ምንባቦች የቀረቡ ሲሆን፤ አስሩ ምንባቦች በተማሪው መጽሐፍ፤ አስሩ ደግሞ በመምህሩ መምሪያ 
ይገኛሉ፡፡ በመምህሩ መምሪያ ውስጥ የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር ከቀረቡት ምንባቦች የወጡ 
የአዳምጦ መመለስ ጥያቄዎች ደግሞ በተማሪው መጽሐፍ ሰፍረው ይገኛሉ፡፡ 

መግቢያ 



በተጨማሪም የትምህርቱን አቀራረብ የሚያመለክቱ ጠቃሚ መርሆዎችም ተሰንዝረዋል፡፡ እነዚህ ጠቃሚ 
መርሆዎችም መምህሩ ቋንቋን ለማስተማር ከተካነው ጥበብና ሳይንስ የተቃኙ ናቸው፡፡ በየምዕራፉ 
የቀረቡና ይከብዳሉ ተብለው የተገመቱ ጥያቄዎች መልሶች የተሰጡ ቢሆኑም፤ መምህሩም ሆነ ተማሪው 
ተመራምሮ የሚያገኛቸው መልሶች ግን ተቀባይነታቸው ግንዛቤ ሊቸረው እንደሚገባ ማሰብ ያስፈልጋል፡፡

በመጨረሻም የታላሚው ክፍል የቋንቋ መምህራን በመማር ማስተማር ወቅት ይህንን የመምህሩ 
መምሪያ በአግባቡ እንዲጠቀሙበትና ከመርሃ  ትምህርቱ ጋር አጣጥመው እንዲገለገሉበት እየመከርን፤ 
ስለመጽሐፉ አዘገጃጀት የሚሰጡ አስተያየቶችን ለመቀበል ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን፡፡
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 አማርኛ የመምህር መምሪያ ፣ ዘጠነኛ ክፍል 

1

ምዕራፍ አንድ: ባህላዊ ሽምግልና (8 ክፍለ ጊዜ) 

       ርእስ፡‐ የአፋር ባህላዊ የሕግ ሥርዓት (ለማዳመጥ ክሂል)

           ‐ ባህላዊ ሽምግልና  (ለማንበብ ክሂል)
   የሚጠበቁ ውጤቶች
 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ: ‐

 • አዳምጠው የምንባቡን ጭብጥ ይናገራሉ፡፡

 • ምንባቡን አንብበው ዝርዝር መረጃዎችን በጽሑፍ ይዘረዝራሉ፡፡

 • በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡

 • ምንባቡን አንብበው የምንባቡን ፍሬ ሀሳብ ያብራራሉ፡፡

 • በምንባቡ መሰረት ስለ ባህላዊ የሽምግልና  ሂደት ይጽፋሉ፡፡

 • አንብበው በምንባቡ ውስጥ ላሉ አዳዲስ ቃላት ተመሳሳይ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • በተሰጣቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተመስርተው አስረጅ አንቀጽ ይፅፋሉ፡፡

 • ነጠላ ቁጥር ስሞችን ወደ ብዙ ቁጥር ስሞች ይቀይራሉ፡፡ 

 • ከአረፍተ ነገር ውስጥ የስም ገላጮችን ይለያሉ፡፡

ክፍለ ትምህርቶች

ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

የአፋር ባህላዊ የሕግ ሥርዓት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • የቀረበውን ርዕሰ ጉዳይ መነሻ በማድረግ ሃሳባቸውንና ልምዶቻቸውን በንግግር ይገልፃሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • የብጤ ንግግርን ማዳመጥ፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ምዕራፍ የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር የሚያገለግል አጭር ምንባብ ቀርቦልዎታል፡፡ ምንባቡ ስለ 
አፋር ባህላዊ የሕግ ሥርዓት ለማስተዋወቅ የሚሞክር ነው፡፡ በመሆኑም፣ ምንባቡን ለተማሪዎች 
ከማንበብዎ በፊት ተማሪዎች በቅድመ ማዳመጥ ደረጃ የቀረቡትን ጥያቄዎች መነሻ በማድረግ ስለ ባህላዊ 
ሕግ የሚያውቁትን እንዲናገሩ ያድርጉ፡፡ እርስዎም በሚኖሩበት ክልል ስለሚገኝ ባህላዊ የእርቅ ሥርዓት 
በማንሳት ስለጠቀሜታውና የክወና ሂደቱን ያስገንዝቧቸው፡፡ ይህን ካደረጉ በኋላ “የአፋር ባህላዊ የሕግ 
ሥርዓት” በሚል ርዕስ የቀረበውን ምንባብ ያንብቡላቸው፡፡ በማዳመጥ ሂደት ውስጥ ተማሪዎች 
ማስታወሻ እንዲይዙ ያሳስቧቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ በቀጥታ የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎችን 
ወደማሰራት ይሸጋገሩ፡፡ ተማሪዎች ሐሳቡን በደንብ ካልተረዱት ምንባቡን ደግመው ያንብቡላቸው፡፡

   የአፋር ባህላዊ የህግ ሥርዓት

የአፋር ሕዝብ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ እና በጅቡቲ የሚገኝ ሕዝብ ነው፡፡ በሦስት ሀገራት የሚገኝ 
በመሆኑ በአፍሪካ ቀንድ ሰፊ ግዛት ካላቸው የሶማሌና የኦሮሞ ሕዝቦች ተርታ ያስመድበዋል፡፡ ሦስቱም 
ታላላቅ የአፍሪካ ቀንድ ሕዝቦች የኩሽቲክ ሕዝቦች አካል በመሆናቸው በታሪክ፣ በባህልና በቋንቋ 
ይቀራረባሉ፡፡

የአፋር ባህላዊ ህግ “መድዓ” ተብሎ ይታወቃል፡፡ በዓለም ላይ የመጀመሪያው የሕግ ሥርዓት ሳይሆን 
እንደማይቀር ይገመታል፡፡ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከምትታወቅባቸው ቅርሶች መካከል የመጀመሪያው 
የሰው ልጅ ቅሪተ አካል ሆኖ የተመዘገበው የሉሲ (ድንቅነሽ) ቅሪተ አካል የተገኘው በአፋር ክልል ‐ 
ኢትዮጵያ በመሆኑ ነው፡፡ የሰው ልጅ ከአፋር (ኢትዮጵያ) ተነስቶ እየተራባ ከሄደ ደግሞ፤ የመጀመሪያው 
የሰዎች ስብስብ ወይም ቡድን የተፈጠረውም አፋር ውስጥ ‐ ኢትዮጵያ ነው ማለት ነው፡፡ የአፋር ሕዝብ 
የመጀመሪያ የሰው ዘር ግንድ ዘሮች መሆናቸውን የአፋር አባቶች ይናገራሉ፡፡ ባህላቸውም ከእነሱ 
ሲወርድና ሲዋረድ የመጣ መሆኑን ይገልፃሉ፡፡ ሕግ የተፈጠረው ከሰዎች ስብስብ መፈጠር ጋር ተያይዞ 
መሆኑን ደግሞ የሕግ ታሪክ ያስረዳል፡፡

የአፋር ክልል የመጀመሪያው የሰው ልጅ ዝርያ መገኛ ቦታ ከመሆኑ ባሻገር የኤርታሌ ቅልጥ አለት 
መገኛ ቦታ በመሆኑም ይታወቃል፡፡

የአፋር ሕዝብ ራሱን የሚያስተዳድርበት የሱልጣኔት፣ የጎሳ እና የወጣት የተባሉ ባህላዊ አደረጃጀቶች 
አሉት፡፡  ከዚህ ባህላዊ አደረጃጀታቸው ጎን ለጎን የተለያዩ ባህላዊ የሕግ ሥርዓቶት ዘርፎች አሏቸው፡፡ 
እነሱም፡‐ የሱልጣን የዳኝነት ዘርፍ፣ የጎሳ የዳኝነት ዘርፍ፣ የሸሪዓ የዳኝነት ዘርፍ እና የወጣቶች የዳኝነት 
ዘርፍ ናቸው፡፡ 
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ድህረ  ማዳመጥ ጥያቄዎች

እባክዎ መምህር የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎችን አሳታፊ በሆነ መንገድ ያሠሯቸው፡፡ የጥያቄዎቹ መልሶች 
የሚከተሉት ናቸው፡፡

1. ሀ. ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ እና ጅቡቲ

   ለ. በአፍሪካ ቀንድ

   ሐ. የአፋር የዘር ግንድ ኩሽ ሲባል፤ ከሱማሌ እና ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ይዛመዳል፡፡

   መ. የመጀመሪያው የሰው ዘር የተገኘው አፋር ክልል ‐ ኢትዮጵያ በመሆኑ፤

   ሠ. የሕግ ታሪክ መጽሐፍ

   ረ. የሰው ዘር መገኛ መሆኑ፣ የኤርታሌ ቅልጥ አለት የሚገኝበት መሆኑ፣

2. ሀ. የኩሽቲክ ህዝቦች

   ለ. አደረጃጀቶች እና የህግ ሥርዓት

   ሐ. መድዓ

   መ. የሱልጣኔት፣ የጎሳ፣ የወጣት

እነዚህ የዳኝነት ዘርፎች በየግላቸው የተደራጁና በራሳቸው የቆሙ ናቸው፡፡ በመሆኑም እርስ በርሳቸው 
በመተጋገዝ፣ በመደጋገፍ፣ በመናበብና በመተባበር መንፈስ የሚሰሩ ናቸው፡፡ 

የአፋር ባህላዊ የፍትህ ሥርዓት “መድዓ” የአስተዳደር፣ የሕግና የፍትህ ሥርዓታቸውን ጥርት አድርጎ 
የሚያሳይ ነው፡፡ እንዲህም እንዲሆን የቀድሞ አባቶች (የሕግ ሥርዓቱን የመሰረቱ ሊቃውንት) 
አጉልተውና አድምቀው አስቀምጠውታል፡፡ ይህን ተቀባብለው ከዘመን ወደ ዘመን ያሸጋገሩት አባቶችም 
ቀለሙን ሳይቀይር ለዛሬው ትውልድ አብቅተውታል፡፡ 

የ”መድዓ” ፍልስፍና በሁለት ጽንሰ‐ሀሳቦች ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ “ድግ” እና “አድሊ”፡፡ የመጀመሪያው 
የሰው ልጅ እርስ በርሱ እና ከተፈጥሮ ጋር የመቻቻል፣ የመቀራረብ፣ የመግባባት፣ የመደጋገፍና 
የመስማማት ሥርዓት ላይ የሚያተኩር ፅንሰ‐ሀሳብ ነው፡፡  ማንኛውም ነገር ከመቀራረብ፣ ከመግባባት 
ከመደጋገፍ፣ ከመስማማትና ከመቻቻል ጽንሰ‐ሐሳብና መርህ ጋር የተያያዘ መሆኑን ያስተምረናል፡፡

ሁለተኛው ጽንሰ‐ሀሳብ ደግሞ ከፍትህና ከሚዛናዊነት ጋር የተያያዘ ነው፡፡ በማናቸውም የአስተዳደር 
የሕግና የፍትህ ሥራዎችና ተግባራት፤ ፍትህንና ሚዛናዊነትን ጠብቆ መሠራት እንዳለበት የሚያስገነዝብ 
ነው፡፡ በአስተዳደር፣ በሕግና በፍትህ ሥርዓት ብቻ ሳይሆን በማናቸውም ዓይነት የሰዎች ለሰዎች 
ግንኙነት፣ ሰዎች ከሌሎች ፍጡራንና ከተፈጥሮ ጋር የሚኖሯቸውን ግንኙነቶች በአግባቡ መምራት 
እንዳለብን የሚያስገነዝቡ ናቸው፡፡  

(አብዱልፈታህ አብደላህ፤ 2010፤ የሀገረሰብ፣ የአስተዳደር፣ የሕግና የፍትህ ሥርዓቶች በኢትዮጵያ፤ ቅጽ 1፤

 ገጽ 53‐57፡፡ ለማስተማር እንዲያመች ተደርጎ የተወሰደ)
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   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • የቀረበውን ርዕሰ ጉዳይ መነሻ በማድረግ ሚና ይጫወታሉ፡፡

 • መረጃ ሰብስበው በክፍል ውስጥ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ 

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ምዕራፍ ሥር ንግግርን ለማስተማር የተመረጠው ርዕሰ ጉዳይ ባህላዊ የሽምግልና ሥርዓትን 
በትወና ማሳየት ነው፡፡ በመሆኑም በቅድሚያ እርስዎ በሚያስተምሩበት አካባቢ የሚገኝን ባህላዊ 
የሽምግልና ሥርዓት ይምረጡ፡፡ ባህላዊ ሥርዓቱን ለመጫወት የሚያስፈልጉ ተማሪዎችን ቁጥር 
ከተማሪዎች ጋር በመነጋገር ይለዩ፡፡ በየክፍሎቹ የተመረጠውን ባህላዊ የእርቅ ሥርዓት በድራማ መልክ 
ያሰሩ፡፡

ተማሪዎች ድራማውን ሲጫወቱ (የሚቻል ከሆነ) በአልባሳትና በሌሎች ባህላዊ ቁሳቁሶች እንዲዘጋጁ 
ያድርጉ፡፡

   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

ርዕስ፡ ባህላዊ ሽምግልና

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ስለባህላዊ ሽምግልና አንብበው የተገነዘቡትን ያስረዳሉ፡፡

 • ምንባቡን ተመርኩዞ የቀረቡትን ጥያቄዎች ያብራራሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ቃለ ምልልስ/ተውኔታዊ ክወና፡፡

 • ንግግር ማድረግ ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • አንብቦ መረዳት፡፡

 • የምንባቡን ጭብጥ መለየት፡፡

 • ዝርዝር ይዘቶችን መለየት፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

አንብቦ መረዳትን ለማስተማር በቅድሚያ ተማሪዎች ድምጻቸውን ሳያሰሙ በየግላቸው እንዲያነቡት 
ያድርጉ፡፡ ሲያነቡ አስፈላጊውን ማስታወሻ እንዲይዙ ይምከሯቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ ከምንባቡ 
የወጡ ጥያቄዎችን በምንባቡ መሠረት እንዲሰሩ በቂ ጊዜ ይስጧቸው፡፡ ጥያቄዎቹን ሲሰሩ ምንባቡን 
ደግመው እንዲያነቡት ያድርጉ፡፡ በመጨረሻም ተገቢ የሆነ እርማት ያድርጉላቸው፤ ምጋቤ ምላሽም 
ይስጧቸው፡፡ የጥያቄዎቹ መነሻ መልሶች ከዚህ ቀጥሎ ተሰጥተዋል፡፡

፩. ከምንባቡ ለወጡ እና በቃል ለሚመለሱ ጥያቄዎች የተሰጡ መነሻ መልሶች

 1. ባህላዊ ሽምግልና የራሱ የሆነ ዓላማ፣ መርሆ፣ አካሄድና ደረጃ ያለው ነው፡፡

 2. የባህላዊ ሽምግልና መርሆዎች እኩልነት፣ ፍትሃዊነት፣ ሚዛናዊነት፣ እውነተኛነት እና ሰብዓዊነት

    ናቸው፡፡

 3. አዎ፡፡ ምክንያቱም ግጭት የሚፈጠረው የሰው ልጆች በሚያደርጉት የእርስ በርስ መስተጋብር

    ውስጥ ስለሆነ ነው፡፡

 4. ግጭቶችን የሚያስወግደው በፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ ስለሆነ ነው፡፡

 5. ሽማግሌ የማይፈታው ችግር ስለሌለ ነው፡፡

 6. መምረጫ መስፈርቶቹ አክብሮት፣ ተሰሚነት፣ ታዋቂነት፣ ወዘተ. ያላቸው መሆናቸው

 7. 1ኛ ቅድመ ምርመራ ትንበያ ማድረግ

    2ኛ የእርቅ እሽታን ማግኘት

    3ኛ በሁለቱ ወገኖች ላይ በመመስረት አስታራቂ ሽማግሌዎችን መምረጥ

    4ኛ የሽምግልና ዳኛ መምረጥ እና

    5ኛ ሽምግልናውን ማካሄድ ናቸው፡፡

 8. ያንዱ ወገን ንግግር ሌላውን እንዳያበሳጨውና ግጭቱን እንዳያባብሰው በማሰብ ነው፡፡

 9. ለመታረቅ መወሰናቸውን ለማረጋገጥ ቃል እንዲገቡ ይደረጋል፡፡

10. አዎ፡፡ ምክንያቱም በሽማግሌ የተፈታ ችግር ዘላቂነት ይኖረዋል የሚል አስተሳሰብ ስላለ ሊሆን

    ይችላል፡፡



 አማርኛ የመምህር መምሪያ ፣ ዘጠነኛ ክፍል 

6

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • የቃላትን ትክክለኛ ቅርጽ ተጠቅመው ያነባሉ ይጽፉሉ፡፡ 

በዚህ ክፍል የቀረቡት ቃላት ከምንባቡ የተወሰዱ ናቸው፡፡ ተማሪዎች የቃላት ጥያቄዎችን እቤታቸው 
ሰርተው እንዲመጡ ያድርጉ፡፡ ለመሥራት ምንባቡን በድጋሚ በገረፍ ገረፍ እየከለሱ መልሶችን 
በደብተራቸው እንዲጽፉ ይዘዟቸው፡፡ ትእዛዝ አንድንም ትዕዛዝ ሁለትንም በተመሳሳይ ያሰሩ፡፡ 
የጥያቄዎቹ መነሻ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

፩. ለቃላት ተመሳሳይ ፍቺ መስጠት

 1. የአሰራር ቅደም ተከተል

 2. መመሪያ

 3. መዳረሻ፣ የአላማ ፍፃሜ፣ ውጤት

 4. ክብር፣ የራስ የሆነ

 5. የአሰራር መዋቅር

 6. ተቀባይነት 

 7. ስለወደፊቱ መገመት

 8. አንድን ነገር ለመፈፀም አስቀድሞ መወሰን

 9. ጠበቃ፣ ፍርድ ቤት ቆሞ ለግለሰቦች የሚከራከር

10. ወቀሳ፣ አቤቱታ

፪. ቃላትን በተቃራኒ ማዛመድ

 1. ሠ 6. ሐ

 2. ሸ 7. ነ

 3. በ 8. መ

 4. ሀ 9. ተ

 5. ለ       10. ረ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ለቃላት ተመሳሳይ እና ተቃራኒ ፍቺ መስጠት፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • የተጓደሉ ሀሳቦችን በክፍት ቦታ ላይ በማስገባት የጽሑፉን መልዕክት ያቃናሉ፡፤ 

 • አስረጅ አንቀጽ ይጽፋሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር፡‐  

ክፍል አምስት ትዕዛዝ አንድ ላይ ክፍት ቦታዎች ያሉት አንድ ጽሑፍ ቀርቧል፡፡ በክፍት ቦታው ላይ 
የሚገቡ ቃላት ደግሞ ከላይ ተሰጥተዋል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎችን በማሳተፍ ክፍት ቦታዎችን 
አስሞሉ፡፡ 

የክፍለ ትምህርት አምስት ትዕዛዝ አንድ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. ክፍት ቦታዎችን በተገቢ መልሶች ማሟላት

 1. ያለማቋረጥ

 2. በመፍታት

 3. ሰላማዊ

 4. ፈቃደኛነት

 5. ጥበብ

 6. በዘፈቀደ

 7. ሂደቶች

 8. እሽታን

 9. ፍላጎት፣ ሊጨምርም

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ክፍት ቦታዎችን መሙላት፡፡

 • አንቀጽ መጻፍ፡፡

 • ማስታወሻ መያዝ፡፡
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     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • የነጠላና የብዙ ቁጥር ስሞችን ምንነትያስረዳሉ፡፡

 • የስም ገላጮችን ከአረፍተ ነገር ውስጥ ለይተው ያሳያሉ፡፡

  

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍል የቀረቡትን ጥያቄዎች ከማሰራትዎ በፊት ለተማሪዎች ስለነጠላ ቁጥር እና ብዙ ቁጥር 
ስሞች ምንነት እና አመሰራረት፤ ነጠላ ቁጥር ስሞችን ወደብዙ ቁጥር ስሞች የሚቀይረውን ቅጥያ እና 
ሌሎች ተዛማጅ ጽንሰ ሐሳቦችን ያስረዷቸው፡፡ ለመነሻ እንዲሆንዎት የሚከተለውን ገለጻ ያስተውሉ፡፡

ማስታወሻ

በንግግር ወይም በጽሑፍ ወቅት ትክክለኛ መልዕክት ለማስተላለፍ የሚነገረው አረፍተ ነገር፣ ሀረግ 
ወይም ቃል፤ ከምንነጋገርበት ርዕሰ ጉዳይ አንፃር በቁጥር፣ በፆታ እና በመደብ መስማማት አለበት፡፡ 
ይህም ማለት በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ የሚገኝ የአረፍተ ነገር ባለቤት ከአረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ 
ጋር በቁጥር፣ በፆታ እና በመደብ መስማማት አለበት፡፡ 

በዚህም መሠረት፣ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ነጠላ ቁጥር ከሆነ፤ ማሰሪያ አንቀጹም በነጠላ ቁጥር መጨረስ 
አለበት፤ ባለቤት ሆኖ ያገለገለው ስም ብዙ ቁጥር ከሆነም፤ ማሰሪያ አንቀጹ በብዙ ቁጥር መጨረስ 
አለበት፡፡ ፆታን በሚመለከትም እንዲሁ ነው፡፡ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ተባዕት ከሆነ፤ ማሰሪያ አንቀጹም 
ተባዕት ፆታን የሚያመለክት መሆን አለበት፡፡ አንስታይ ከሆነም ማሰሪያ አንቀጹ አንስታይ ፆታን 
የሚያመለክት መሆን አለበት፡፡

መደብን በሚመለከት በአማርኛ አንደኛ መደብ፣ ሁለተኛ መደብ እና ሦስተኛ መደብ የሚባሉ ሦስት 
ዓይነት መደቦች አሉ፡፡ 

በመሆኑም አንድ አረፍተ ነገር በአንደኛ መደብ ገለፃ ከጀመረ፤ ማሰሪያ አንቀጹም አንደኛ መደብን 
የሚያመለክት መሆን አለበት፤ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት በሶስተኛ መደብ የሚጀምር ከሆነም፤ ማሰሪያ 
አንቀጹ በሶስተኛ መደብ መጨረስ አለበት፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ነጠላ ስምን ወደ ብዙ ቁጥር መቀየር

 • የብዙ ቁጥር አመልካች ቅጥያዎች

 • የስም ገላጭ
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ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ቁጥር ስለተባለው ሰዋስዋዊ ተግባር በዝርዝር እንመለከታለን፡፡

ቁጥር፡‐ ቁጥር አንድ መሆንን ወይም ብዙ መሆንን የሚገልጽ ሰዋስዋዊ ተግባር ነው፡፡ አንድ መሆንን 
የሚገልጹ ስሞች ነጠላ ቁጥር ስሞች ሲባሉ፤ ብዙ መሆንን የሚገልጹ ስሞች ደግሞ የብዙ ቁጥር ስሞች 
ይባላሉ፡፡ በአማርኛ ነጠላ ቁጥር ስሞች ምንም ምልክት አያስቀጥሉም፡፡ የብዙ ቁጥር ስሞች ግን /‐ኦች/ 
የተሰኘውን ቅጥያ ያስከትላሉ፡፡ 

ለምሳሌ፡‐ ላም             ደብተር

         በሬ             ጠረጴዛ 

የሚሉት ስሞች ነጠላ ቁጥር ስሞች ናቸው፡፡ ነገር ግን ነጠላ መሆናቸውን የሚገልጽ ምልክት 
የላቸውም፡፡ በእነዚህ ነጠላ ስሞች ላይ /‐ኦች/ የሚለውን ቅጥያ ስንጨምርባቸው ግን፤

        ላሞች           ደብተሮች

        በሬዎች          ጠረጴዛዎች

ይሆናሉ፡፡ በእነዚህ ስሞች ላይ የተጨመረው ቅጥያ /‐ኦች/ ነው፡፡ አጨማመራቸውም በታህታይ ቅርጹ 
እንደሚከተለው ነው፡፡

  [ልኣም‐ኦች]       ላሞች                [ድኧብትኧር‐ኦች]        ደብተሮች

  [ብኧርኤ‐ ኦች]      በሬዎች              [ጥኧርኧጵኤዝኣ‐ኦች]        ጠረጴዛዎች

ልብ ይበሉ! በአንደኛውና በሶስተኛው ምሳሌዎች ቃሎቹ የሚጨርሱት በተናባቢ ድምፅ በመሆኑ፤ የብዙ 
ቁጥር አመልካች ቅጥያ /‐ኦች/ ሲጨመርባቸው የመጨረሻዎቹ ሆሄዎች ከሳድስ ወደ ሳብዕ ተቀይረዋል፡፡

በሁለተኛውና በአራተኛው ምሳሌዎች ግን ቃሎቹ የሚጨርሱት በአናባቢ ድምፅ በመሆኑ፤ በአናባቢ 
የሚጀምው /‐ኦች/ ሲጨመርባቸው፤ ሁለቱ አናባቢዎች ጎን ለጎን በመሰለፋቸው ወደ /ው/ 
በመቀየራቸው፤ የተጨመረው ቅጥያ /‐ዎች/ ይመስላል፡፡ ሆኖም በአማርኛ የብዙ ቁጥር አመልካች 
ቅጥያው /‐ኦች/ ብቻ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል፡፡

ነገር ግን ለተማሪዎችዎ ይህን ውስብስብ ድምፀ ልሰናዊ ሂደት ለማስረዳት አይሞክሩ፡፡ በዚህ የክፍል 
ደረጃ ተማረዎቹን ሁለት የብዙ ቁጥር አመልካች ቅጣያዎች መኖራቸውን እንዲያስገነዝቡና በዚያው 
መንገድ ማስተማሩ ይመከራል፡፡

መጠሪያ ስሞችን (የሰው ስሞችን) ለማብዛት ደግሞ /እነ‐/ የተሰኘ ቅድመ አምድ ቅጥያ ከስሞች በፊት 
እንጨምራለን፡፡ 

ለምሳሌ፡‐ እነጥበቡ፣ እነመሀመድ፣ እነኡጁሉ… ወዘተ

በማለት ብዙ ቁጥርን ማመልከት እንደሚቻል መገንዘብ ይኖርብናል፡፡
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በተማሪው መጽሐፍ ውስጥ ለቀረቡት ጥያቄዎች መልሶቹ የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. ሀ. አንቀጾች

   ለ. ሰዎች

   ሐ. ዘመኖች

   መ. ጽሑፎች

   ሠ. ድምፆች

   ረ. ከተማዎች

   ሰ. ነጋዴዎች

   ሸ. ሽማግሌዎች

ከላይ ከተገለጹት በተጨማሪ ሌሎች የብዙ ቁጥር ቅጥያዎችም አሉ፡፡ እነዚህም ከግዕዝ ቃላት ጋር ወደ 
አማርኛ ቋንቋ የገቡ ናቸው፡፡ ሆኖም አብዛኛው ተናጋሪ የግዕዝ ቅጥያዎች መሆናቸውን አይረዳም፡፡ 
በመሆኑም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የገቡ ቃላት በግዕዝም ብዙ ቁጥርን ያመለክታሉ፡፡

ለምሳሌ፡‐ መምህር= መምህራን

     ህፃን= ህፃናት

    ቤት=አብያት

    ልብስ= አልባሳት

    ሊቅ=ሊቃውንት

        ወዘተ. 

ቁጥራቸው እጅግ ብዙ የሆኑ ቃላት በግዕዝና በአማርኛ ብዙ ቁጥርን እንደሚያመለክቱ መገንዘብ 
ይኖርብናል፡፡ ለዚህ ክፍል የቀረበው ትምህርት ግን ትኩረቱ በአማርኛ ብዙ ቁጥርን ማመልከት ላይ ብቻ 
በመሆኑ የግዕዙን የእርባታ ስልት ወደፊት የምንመለስበት ይሆናል፡፡

በዚሁ ክፍለ ትምህርት ተራ ቁጥር  ስር የቀረበውን ለማስተማር ሲዘጋጁ አስቀድመው ስለ ስም እና 
ስምን ስለሚገልፁ ተዋቃሪዎች ለተማሪዎች ያስተዋውቁ፡፡ በመሆኑም በሚከተሉት ነጥቦች ላይ በማተኮር 
ገለጻ ያድርጉላቸው፤

 • ስም የሚባለው የቃል ክፍል በአረፍተ ነገር ውስጥ መጀመሪያ ላይ ወይም መሀል ላይ ሊገባ የሚችል

     መሆኑን፤

 • የስም ገላጮች ስምን ቀድመው በመሰለፍ ስለስሙ የተለያዩ ነገሮች የሚገልጹ መሆሆናቸውን፤

 • ስም በትርጉሙ ደግሞ የነገሮች መጥሪያ ወይም መሰየሚያ የሆነ የቃል ክፍል መሆኑን፤

 • የስም ገላጮች ቅፅል በመባል የሚታወቁ መሆናቸውን ያስረዷቸው፡፡ ቅፅሎች ስለስሞች ባህሪ፣

   መጠን፣ አይነት፣ ወገን፣ ወዘተ. የሚገልጹ የቃል ክፍሎች መሆናቸውን በምሳሌ ጭምር ማስረዳቱ

   ይጠቅማል፡፡
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   ቀ. መንገዶች

   በ. ሴቶች

፪.  ሐ. የስም ገላጭ ፡‐  ረጅም  

       ተገላጭ ስም፡‐ ቀሚስ

   መ. የስም ገላጭ ፡‐ አዲስ 

       ተገላጭ ስም፡‐ መኪና

   ሠ. የስም ገላጭ ፡‐  በረሃማ  

       ተገላጭ ስም፡‐ አካባቢ

   ረ. የስም ገላጭ ፡‐ ብርቅዬ

      ተገላጭ ስም፡‐ እንስሳ

   ሰ. የስም ገላጭ ፡‐ አንጋፋ    

      ተገላጭ ስም፡‐ አትሌት

   ሸ. የስም ገላጭ ፡‐ ጎጂ   

      ተገላጭ ስም፡‐  ልማድ

   ቀ. የስም ገላጭ ፡‐ ጠቃሚ

      ተገላጭ ስም፡‐ ምክር

መርጃ ማሳሪያዎች  

 • ጋዜጦች

 • መጽሔቶች

 • መጻህፍት

ግምገማ

 • የአዳመጡትን ጽሑፍ መረዳታቸውን የተለያዩ የቃል ጥያቄዎችን በመጠየቅ ማረጋገጥ።

 • በውይይት ንቁ ሆነው መሳተፋቸውን ቀረብ ብሎ በመመልከት ማረጋገጥ። 

 • በቀረበው ትምህርት ላይ ማስታወሻ መያዛቸውን ማረጋገጥ።

 • በውይይትና በክርክር መሳተፋቸውን በምልከታ ማረጋገጥ።

 • የቃላትን ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍቺ መስጠታቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

 • የስም አብዢዎችን መለየታቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

 • ገላጭ ስሞችን መለየት መቻላቸውን ደብተሮቻቸውን በመመልከተ ማረጋገጥ
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ምእራፍ ሁለት: ሥርዓተ ፆታ (8 ክፍለ ጊዜ)

   ርእስ፡‐ የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ሴት ካፒቴን (ለማዳመጥ ክሂል) 

       ‐ የሽማግሌው ምርቃት (ለማንበብ ክሂል)

 የሚጠበቁ ውጤቶች 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • እያዳመጡ ማስታወሻ ይይዛሉ፡፡

 • አዳምጠው የጽሑፉን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡

 • በተሰጡት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡

 • ምንባቡን ለብቻቸው አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ይናገራሉ፡፡

 • ለቃላት አገባባዊ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • በምንባቡ መሠረት የሴቶች እና የወንዶች ተግባራት የተባሉትን መረጃዎች ለይተው ያሳያሉ፡፡

 • ገላጭ አንቀፅ ይጽፋሉ፡፡

 • የተውላጠ‐ስምን ምንነት ያስረዳሉ፡፡

 • ተውላጠ‐ስሞችን በመደብ በመደብ ይመድባሉ፡፡      

ክፍለ ትምህርቶች

  ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ሴት ካፒቴን

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • አዳምጠው ዝርዝር መረጃዎችን ይይዛሉ፡፡

 • አዳምጠው ጥያቄዎችን በቃል ይመልሳሉ፡፡

 • የንቁ አድማጭነት ቴክኒኮችን ይተገብራሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • አዳምጦ መመለስ

 • አዳምጦ መልዕክትን መረዳት
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ለተማሪዎች የእለቱን ትምህርት ርእስ ሰሌዳ ላይ በመጻፍ ያስተዋውቁ፡፡  ቀጥሎም የማዳመጥ ክሂልን 
ለማስተማር የሚያገለግል “የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ሴት ካፒቴን” በሚል ርዕስ አጭር ጽሑፍ 
ቀርቧል፡፡ የቀረበውን ምንባብ ለተማሪዎች ያንብቡላቸውና  በተማሪው መጽሐፍ የቀረቡትን የድህረ 
ማዳመጥ ጥያቄዎች እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ ከማንበብዎ በፊት ግን በተማሪዎች መጽሐፍ የሚገኙትን 
የቅድመ ማዳመጥ ጥያቄዎች በመጠየቅ በቃል እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡ የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎችን 
ለማሰራት ምንባቡን ሁለት ጊዜ ደግመው ያንብቡላቸው፡፡ 

የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ሴት ካፒቴን

ህዳር 21 ቀን 1969 ዓ.ም. በባህር ዳር ከተማ ተወለደች። አራት ልጆች ላፈሩት ወላጆቿ የመጀመሪያ 
ልጅ ናት። ሦስት ዓመት ሲሞላት ቤተሰቦቿ ወደ አዲስ አበባ ይዘዋት ሄዱ። ከዚያም የመጀመሪያ ደረጃ 
ትምህርቷን «አሳይ» በሚባል የሕዝብ ትምህርት ቤት ተማረች። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ደግሞ 
በቦሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተከታተለች። ወጣቷ አምሳለ ጓሉ እንደኛነው ትባላለች።

ወላጆቿ ከልጅነቷ ጀምረው በራሷ እንድትተማመን አድርገዋታል፤ ህልሟን እንድታሳካ አበረታተዋታል፤ 
ለትምህርቷም በቂ ድጋፍ አድርገውላታል። ሴትነቷ ወንዶች ከደረሱበት ደረጃ ከመድረስ እንደማያግዳት 
አስረድተዋታል። እንደዝንባሌዋ እንድትጓዝም አግዘዋታል። በመሆኑም ትምህርቷን በአግባቡ ተከታትላ 
ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ዩኒቨርሲቲ ገባች። 

የከፍተኛ ትምህርቷን ለመከታተልም ከሐምሌ 1987 ዓ.ም.ጀምሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሥነህንፃ 
ትምህርት ክፍል ገባች። የአንደኛ ዓመት ተማሪ ሳለችም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአብራሪዎች 
ማሠልጠኛ ትምህርት ቤት ያዘጋጀውን የመግቢያ ፈተና ተፈተነች። ይሁን እንጂ ፈተናውን ባለማለፏ 
የመጀመሪያ ሙከራዋ ሳይሳካላት ቀረ። በዚህም ተስፋ ሳትቆርጥ የበለጠ ጥረት አደረገች። በዩኒቨርሲቲው 
የመጨረሻ ዓመት ተማሪ እያለች የመግቢያ ፈተናውን በድጋሚ ተፈተነችና አለፈች። ከዚያም ሐምሌ 
1992 ዓ.ም. ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሥነህንፃ እንደተመረቀች የአብራሪነት ሥልጠናውን ጀመረች።

አምሳለ አውሮኘላን አብራሪ የመሆን ፍላጎት ያደረባት ከልጅነቷ ጀምሮ ነው። አባቷ በየሳምንቱ ከእህቶቿ 
ጋር ወደ አየር ማረፊያ እየወሰዱ አውሮኘላን ሲያርፍና ሲነሳ ያሳዩአት ነበር። በወቅቱ ግዙፎቹ 
አውሮኘላኖች ሰማዩን እየሰነጠቁ ሲከንፉ ማየቷ ልዩ ስሜት ፈጥሮባታል። የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ሳለች 
በሰፈሯ የሚኖሩትን ሁለት የበረራ ሠልጣኞች አለባበስ ስትመለከትም ሙያውን እጅግ ወደደችው።

ከሁለት ዓመት በኋላ ሥልጠናውን ጨርሳ ህዳር 1994 ዓ.ም. በረዳት አብራሪነት ተመረቀች። ለሰባት 
ዓመታት ያህል 4475 ሰዓታት አውሮኘላኖችን አበረረች። ከዚያም ከተለያዩ ምዘናዎችና ግምገማዎች 
በኋላ የካፒቴንነት (የዋና አብራሪነት) ሥልጠና ጀመረች። አስፈላጊውን የክህሎት ማጎልበቻ ሥልጠና 
በማጠናቀቋም በ2002 ዓ.ም. ካፒቴን ሆነች።
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አምሳለ ስድስተኛዋ ኢትዮጵያዊ ሴት ፓይለት ስትሆን ለካፒቴንነት የበቃችው ግን እሷ ብቻ ናት። ሙሉ 
እመቤት እምሩ፣ አሰገደች አሰፋ፣ ሶፍያ ገዛኸኝ፣ሀና ወልዴና እሌኒ ታደሰ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ሴት 
ፓይለቶች የነበሩ ናቸው። ይሁን እንጂ ስልጠናና መመዘኛ ባለማሟላታቸው የዋና አብራሪነት ደረጃ ላይ 
አልደረሱም። አምሳለ ግን ብቃቷን አስመስክራ ለካፒቴንነት በቅታለች። በዚህም የልጅነት ህልሟን 
አሳክታ በሙያዋ ካፒቴን ደረጃ ላይ የደረሰች የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊት ሴት ለመሆንም ችላለች። 
አምሳለ የሠለጠነችውም ሆነ የሠራችውበተለያዩ አውሮኘላኖች ነው። ከእነዚህ መካከል ፎከር 50፣ ዳሽ 
8Q‐400፣ ቦይንግ 757፣ ቦይንግ 767 ይገኙበታል።

ባለትዳርና የሦስት ልጆች እናት የሆነችው ካፒቴን አምሳለ በርካታ ህልሞች አሏት። ወደፊት በሞያዋ 
በመግፋት ቦይንግ 777፣ ቦይንግ 787 የመሳሰሉትን ትላልቅ አውሮኘላኖች በካፒቴንነት የማብረር ፍላጎት 
እንዳላት ትናግራለች። በቤተሰባዊ ህይወቷም ልጆቿ አድገውና ስኬታማ ሆነው የማየት ምኞት አላት። 
በአዲስ አበባና በሌሎች የክልል ከተሞች ለሚገኙ ተማሪዎች የህይወት ታሪኳን፣ ተሞክሮዋንና ስኬቷን 
በማጋራት የበኩሏን አስተዋጽኦ ማበርከት ትፈልጋለች። በዚህም ለአዲሱ ትውልድ በተለይም ለልጃገረዶች 
አርዓያ መሆን እንደምትችል ታምናለች። ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ያለሙትን ለማሳካት እኩል መብትና 
ዕድል አግኝተው ማየትም ትናፍቃለች። ሴቶች በተሻለ የስኬት ጎዳና ተሰልፈውና ከጥገኝነት ተላቀው 
የማየት ተስፋ አላት። ለዚህ ደግሞ ራሷ ጥሩ ተምሳሌት እንደሆነች ርግጠኛ ናት።

(ሜሪ‐ጄን ዋግሌይና ሳባ ገብረመድህን። 2007። ተምሳሌት እፁብድንቅ ኢትዮጵያውያን 

ሴቶች። ከሚለው ተሻሽሎ የተወሰደ።)

እባክዎ መምህር! ጽሑፉን ካነበቡላቸው በኋላ ተማሪዎቹ ጥያቄዎቹን ከተማሪው መጽሐፍ አንብበው 
እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ መጽሐፍ ከሌላቸው ጥያቄዎቹን እርስዎ ያንብቡላቸው እና መልሶችን በቃል 
እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡ በቅድሚያ ቡድን መስርተው እርስ በርስ እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ የድህረ ማዳመጥ 
ጥያቄዎችን በሚያሰተምሩበት ጊዜ፣ ተማሪዎቹ የሚሰጡት መልስ፣ የተሟላ ሀሳብን የሚገልጽ አረፍተ 
ነገር እንዲሆን ያድርጉ፡፡ በክፍል ውስጥ እገዛ የሚፈልጉ ተማሪዎች ካሉ በተለየ መንገድ እገዛ 
ያድርጉላቸው፡፡

የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. ሀ. ካፒቴን አምሳለ ጓሉ

ለ. የበኩር (የመጀመሪያ) ልጅ ናት

   ሐ. አንደኛ ደረጃ ትምህርቷን የተማረችው “አሳይ” በተባለ ትምህርት ቤት ሲሆን፤ 

       ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን የተማረችው ቦሌ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው፡፡

መ. በ1994 በረዳት አብራሪነት

ሠ. በ2002 ዓ.ም. ሙሉ ካፒቴን ከሆነች በኋላ

   ረ. ሙሉእመቤት እምሩ
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   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ስኬታማ ሴቶችን መሰረት አድርገው ንግግር ያደርጋሉ፡፡

   ሰ. የስነ‐ህንፃ ትምህርት

   ሸ. አንደኛ እሁድ እሁድ ከአባቷ ጋር አውሮፕላን ማረፊያ እየሄደች አውሮፕላኖችን ትመለከት

     ስለነበር፤ ሁለተኛ በሰፈሯ የሚኖሩ ሁለት አውሮፕላን አብራሪ ሰልጣኞችን አለባበስ ትመለከት

     ስለነበር ከፍተኛ ፍላጎት አደረባት

   ቀ. በህንፃ ሥራ ዲዛይን

፪. ለቃላት አገባባዊ ፍቺ መስጠት

  ሀ. ፈተና

  ለ. ፍለጎት

  ሐ. ሲበሩ

  መ. የስራ ልምድ፣ ገጠመኝ

  ሠ. ተምሳሌት

  ረ. ውጤታማ

  ሰ. ማበልፀጊያ

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 
በዚህ ክፍል የቀረበውን ትምህርት ሲያስተምሩ በቅድሚያ ስለ ኢትዮጵያውያን ሴት አትሌቶች ተማሪዎች 
ማወቅ አለማወቃቸውን ለማረጋገጥ መጠነኛ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ የታወቁ ሴት አትሌቶችን በጥቁር 
ሰሌዳው ላይ ይፃፉላቸው፡፡ እኛ ኢትዮጵያውያን በርካታ ታዋቂ ሴት አትሌቶች ያሉን መሆኑን 
ያሳውቋቸው፡፡ ከዚያም ከዘረዘራችኋቸው አትሌቶች አንዷን በመምረጥ ተዘጋጅተው መጥተው በክፍል 
ውስጥ ስለተመረጠችዋ ሴት አትሌት ንግግር እንዲያደርጉ በቤት ስራ መልክ ይስጧቸው፡፡ 

ተማሪዎቹ ንግግር ለማድረግ ሲዘጋጁ በምን በምን ነጥቦች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው 
ከመጽሐፋቸው ላይ እንዲመለከቱ ያስታውሷቸው፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • የሚና ነጠቃ ስልትን ተጠቅሞ መናገር ፡፡

 • ወቅታዊ ርእሰ ጉዳዮችን መነሻ አድርጎ መናገር፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • የምንባቡን ዋና ሐሳብ ያስረዳሉ፡፡

የሽማግሌው ምርቃት

ውድ መምህር! 
አንብቦ መረዳትን ለማስተማር ሲዘጋጁ በቅድሚያ ርዕሱን ያስተዋውቋቸውና በቅድመ ማንበብ ጥያቄዎች 
ላይ እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ከዚያም ተማሪዎችን በማሳተፍ የቅድመ ማንበብ ጥያቄዎችን በጋራ ስሩ፡፡ 

በመቀጠል ተማሪዎች ምንባቡን ድምፃቸውን ሳያሰሙ በየግላቸው እንዲያነቡት ያድርጉ፡፡ ሲያነቡ 
አስፈላጊውን ማስታወሻ እየያዙ እንዲያነቡ ይምከሯቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ በትዕዛዝ አንድ 
የቀረቡትን  ከምንባቡ የወጡ ጥያቄዎች በትክክል እንዲሰሩ በቂ ጊዜ ይስጧቸው፡፡ 

በትዕዛዝ ሁለት የቀረቡትን ጥያቄዎች ለማሰራት ደግሞ በቅድሚያ ተማሪዎችን በቡድን ያስቀምጧቸው፡፡ 
በመቀጠልም በቀረቡት ፆታ ተኮር ጥያቄዎች ላይ እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ተማሪዎች ሲወያዩ የቤት ውስጥ 
የስራ ክፍፍልን መሰረት አድርገው እንዲወያዩ፣ የሴት እና የወንድ የሚባሉ ስራዎች እንደሌሉ፣ ወላጆች 
ወንድና ሴት ልጆችን እኩል እንዲያሰሩ፣ እኩል እንዲያስተምሩ፣ ፆታን መሰረት ያደረገ ልዩነት 
እንዳይፈጥሩ፣ ወዘተ. ሐሳቦችን እንዲያንፀባርቁ ይምሯቸው፡፡ በመጨረሻም ተማሪዎችን በማሳተፍ 
መልሱን በጋራ ስሩ፡፡ ግልፅ ምጋቤ ምላሽም ይስጧቸው፡፡ 

የድህረ ንባብ ጥያቄዎቹ መነሻ መልሶች ከዚህ ቀጥሎ ተሰጥተዋል፡፡

፩. ሀ. ሐሰት፡‐ ምክንያቱም ኬንያ ሄዳ ከመጣች በኋላ ተሳስበውና ተረዳድተው የማይኖሩ መሆኑን

   በምንባቡ የተለያዩ ቦታዎች ስትናገር ይታያል፡፡

 ለ. ሐሰት፡‐ ምክንያቱም ሳይጣሉ ተፋቅሮ መኖር ስለሚቻል ነው፡፡ የባለትዳሮች ፀብም ቢሆን በጠባይ

           እስከሚተዋወቁ ድረስ የሚከሰት ጊዚያዊ አለመግባባት እንጂ የእውነት ፀብ ስላልሆነ፤

 መ. እውነት

 ሠ. እውነት

 ረ. እውነት

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • አንብቦ መረዳት፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ለቃላት አገባባዊ እና ተመሳሳይ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

ውድ መምህር! 
በዚህ ክፍል የቀረቡትን ጥያቄዎች ሲያሰሩ ሁሉም ተማሪዎች በተናጠል እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ የጥያቄዎቹ 
መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. ሀ. መጀመር

   ለ. በቅቶናል

   ሐ. አቅጣጫ፣ ዱካ

   መ. ጥርት ያለ፣ ንፁህ(ለውሃ)

   ሠ. መጋጨት፣ መጣላት፣ አለመስማማት

   ረ. መንገድ

፪. 1. ሸ 6. ለ

   2. ሐ 7. ሀ

   3. ሰ 8. ሠ

   4. ረ 9. መ

   5. በ 10. ቀ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • የቃላት አገባባዊ እና ተመሳሳይ ፍቺ መስጠት
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • የአባባሎችን ትርጉም ያስረዳሉ፡፡

 • ገላጭ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡

     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡‐ ሰዋስው

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • ተውላጠ ስሞችን ይለያሉ፡፡

 • የአንደኛና ሁለተኛ መደብ አገላለጾችን ያስረዳሉ፡፡    

  

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ለአባባሎች ትርጉም መስጠት

 • ድርሰት መጻፍ

ውድ መምህር! በዚህ ክፍል የጽሕፈት ክሂልን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ እነዚህን ጥያቄዎች 
ቀጥሎ በቀረበው ትዕዛዝ መሰረት መልስ እንዲሰጡ አበረታቷቸው፡፡  

፩. ተማሪዎች በሀገራችን ወይም እርስዎ በሚገኙበት አካባቢ ከሚገኙ ታዋቂ ሴቶች መካከል አንዷን 

  በመምረጥ ስዕላዊ ድርሰት እንዲጽፉ ያድርጉ፡፡ እርስዎም የግል ማስታወሻዎን በመጠቀም ወይም

 መጻሕፍትን በማንበብ ስለስዕላዊ ድርሰት ምንነት እና የአፃፃፍ ስልት ለተማሪዎችዎ ያስረዱ፡፡ ይህንንም

 ለማድረግ አንድ ክፍለጊዜ ይጠቀሙ፡፡ ድርሰቱን በቤት ስራ መልክ ይስጧቸው፡፡

፪. ተማሪዎች በጥንድ ወይም በተናጠል ሆነው ለአባባሎች ማብራሪያ እንዲሰጡ ተጠይቀዋል፡፡

  አባባሎቹን እንዲያብራሩ ከማድረግዎ በፊት ግን ስለአባባሎች ጠቀሜታ አጠር ያለ ገለፃ

  ያድርጉላቸው፡፡    

 መጨረሻም አባባሎቹን ተማሪዎቹን ባሳተፈ ሁኔታ በክፍል ውስጥ ያሰሯቸው፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ተውላጠ ስሞች፡፡

 • ተናጋሪ፣ አድማጭ እና የንግግር ርዕሰ ጉዳይ መለየት፡፡ 
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! በዚህ ክፍል ተውላጠ ስሞችን እና የሚመደቡበትን መደብ ያስተሳሰረ ትምህርት 
ቀርቧል፡፡ በመሆኑም በቅድሚያ ተማሪዎቹ በመማሪያ መጽሐፋቸው ላይ ስለ መደብ የቀረበውን አጭር 
ጽሑፍ በደብተራቸው ጽፈው አጥንተው እንዲመጡ ያድርጉ፡፡ በመቀጠልም ስለመደቦች ግልጽ 
እንዲሆንላቸው፤ ተናጋሪ፣ አድማጭ እና ርዕሰ ጉዳይ የሆኑ ተማሪዎችን በክፍል ውስጥ በማዘጋጀት 
በተግባር እንዲረዱ ያድርጉ፡፡ በመጨረሻም በምንባቡ ውስጥ የተገለጹትን የአንደኛ እና ሁለተኛ መደብ 
አገላለጾች በምሳሌው መሠረት እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡

በምንባቡ ውስጥ የሚገኙት የአንደኛና ሁለተኛ መደብ አገላለጾች ከፊሎቹ ቀጥሎ የተዘረዘሩት ናቸው፡፡ 
እርስዎም ተማሪዎች ቢያንስ አምስት አምስት አረፍተ ነገሮች እንዲጽፉ ያድርጉ፡፡ መነሻ መልሶች ከዚህ 
ቀጥሎ ተሰጥተዋል፡፡

በአንደኛ መደብ የተገለጹ አረፍተ ነገሮች፤

 ‐ ብዙ ሠርግ ተገኝቼ ምርቃት ሰምቻለሁ

 ‐ በኅሊናዬ ሳብሰለስለው ቆየሁ፡፡

 ‐ ደጋግሜ አሰብኩት፡፡

 ‐ ይመስገነው ደኅና ነኝ፡፡

 ‐ አንድ ታሪክ ልንገርህ፡፡

 ‐ እኔም ወንበር ቀየርኩና አጠገባቸው ተደላድዬ ተቀመጥኩ፡፡

 ‐ የራሳችን ቤት እና መኪና አለን፡፡

 ‐ ወዘተ.

በሁለተኛ መደብ የተገለጹ አረፍተ ነገሮች፤

 ‐ ደኅና ዋሉ አባቴ!

 ‐ ለመሆኑ ተጣልታችሁ ታውቃላችሁ?

 ‐ እናንተ ጠብን አይደለም ያሸነፋችሁት፤ ጠብን ነው የሸሻችሁት፡፡

 ‐ ሁለታችሁም በየፊናችሁ ትውላላችሁ፡፡

 ‐ ከዚያ ወደ ቤት ትገባላችሁ፡፡

 ‐ ራት ትበላላችሁ፡፡

 ‐ …አንቺ ጓዳ ነሽ፡፡

 ‐ ወዘተ.
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መርጃ መሣሪያዎች

 • ጋዜጦች

 • መጽሔቶች

 • የታዋቂ ሴቶች ሕይወት ታሪክ መጻሕፍት

 • የሰዋስው ቻርት 

ግምገማ

 • አንብቦ የመረዳት ዘዴን በተግባር ማዋላቸውን መከታተል፡፡

 • የሚና ነጠቃ ስልትን ተጠቅሞ መናገር መቻላቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

 • የቁልፍ ቃላትን ቅርጽ ከቀረበላቸው አውድ ውስጥ ለይተው ማሳየታቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

 • የልዩ ልዩ አባባሎችን ትርጉም አውድን መሰረት አድርገው መስጠታቸውን ማረጋገጥ፡፡

 • ስዕላዊ ድርሰት መጻፋቸውን ማረጋገጥ፡፡

 • በተለያዩ መደቦች የተጻፉ ዓረፍተ ነገሮች መለየታቸውን ማረጋገጥ፡፡  
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ምዕራፍ ሦስት፡‐ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ (8 ክፍለ ጊዜ)  

    ርእስ፡‐ የኢትዮጵያ ሳተላይት(ለማዳመጥ ክሂል)  

        :‐ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ለዘላቂ ልማት (ለማንበብ ክሂል)    

 የሚጠበቁ ውጤቶች
 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • አዳምጠው የምንባቡን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡

 • አዳምጠው ከምንባቡ ዝርዝር ሀሳቦችን ይለያሉ፡፡

 • በቀረበው የንግግር ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡

 • አንብበው የምንባቡን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ እና አገባባዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • ርዕስ መርጠው አንቀጽ ይጽፋሉ፡፡

 • የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አገልግሎት ይገልፃሉ፡፡

 • ቃላትን ተጠቅመው አዳዲስ አረፍተ ነገሮችን ይመሰርታሉ፡፡

 • ከአረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤትና ማሰሪያ አንቀጽን ይለያሉ፡፡

ክፍለ ትምህርቶች

  ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

የኢትዮጵያ ሳተላይት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • ተማሪዎች የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጽንሰ ሐሳቦችን ምንነት አድምጠው ያስረዳሉ፡፡

 • ተማሪዎች የቃላትን ፍች በአረፍተ ነገር አስገብተው ይገልጻሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • የሳንስና ቴክኖሎጂ ገለጻዎችን ማዳመጥ

 • አረፍተ ነገር መመስረት
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ከዚህ በታች የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር የሚያገለግል “የኢትዮጵያ ሳተላይት” በሚል ርዕስ አጭር 
ምንባብ ቀርቧል፡፡ የቀረበውን ምንባብ ለተማሪዎች ያንብቡላቸውና  በተማሪው መጽሐፍ የቀረቡትን 
የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ ከማንበብዎ በፊት ግን በተማሪዎች መጽሐፍ 
የሚገኙትን የቅድመ ማዳመጥ ጥያቄዎች አብረዋቸው ከተቀመጡት ተማሪዎች ጋር ተወያይተው በቃል 
እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡ 

ተማሪዎች ለቅድመ ማዳመጥ ጥያቄዎች የሚሰጧቸውን መልሶች ትክክለኛነት በማረጋገጥ 
የሚነበብላቸውን ምንባብ በጥሞና እንዲያዳምጡ ያዘጋጇቸው፡፡ ምንባቡን ሁለት ጊዜ ደግመው 
ያንብቡላቸው፡፡ 

   የመጀመሪያዋ የኢትዮጵያ ሳተላይት

ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያ  የሆነችውን ሳተላይት ከቻይና የሳተላይት ማስወንጨፊያ ጣቢያ ወደ  
ህዋ ልካለች። ሳተላይቷ ለግብርና፣ ለማዕድን፣ ለአካባቢጥበቃ፣ ለአየር ንብረት ጥበቃና ለመልከዓ  ምድር 
ጥናት የመረጃ አገልግሎትን ትሰጣለች። ETRSS‐1 የተሰኘችው ሳተላይት  በቻይና መንግስት እገዛ 
የተገነባች ሲሆን በግንባታው ሂደትም በርካታ ኢትዮጵያውያን ባለሞያዎች ከቻይና አጋሮቻቸው ጎን 
ተሰልፈው ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፡፡

የሳተላይቷ የመረጃ መቀበያ እንጦጦ ላይ የተሠራ ሲሆን ከማምጠቅ ሥራው ጀምሮ ቁጥጥሩ ሙሉ 
ለሙሉ በኢትዮጵያውያን የህዋ ዘርፍ ባለሞያዎች ተከናውኗል። ቻይናውያን ኢንጂነሮች ኢትጵያውያንን 
እያሰለጠኑ ሳተላይቷ በከፊል ቻይና ውስጥ፤ በከፊል ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገንብታለች። 70 
ኪሎግራም የምትመዝነው ይህች ሳተላይት ታኅሣሥ 10 ቀን 2012 ዓ. ም. ማለዳ ከቻይና ምድር ወደ 
ህዋ መጥቃለች።

የህዋ ጥናት በዓለም ላይ በፍጥነት እየዘመኑ ካሉ ዘርፎች መካከል አንዱ ነው። የሰው ልጅ ምድር 
ጠባው አልያም ከምንኖርበት ዓለም ውጪ ያለውን እውነታ ለማወቅ ጓጉቶ ዘወትር እየተመራመረ 
ይገኛል። ከህዋ ፍተሻ በተጨማሪ ህዋን ተጠቅሞ መሬትን ማሰስ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ዋና 
ተግባርነው። ሳተላይቷ መረጃ ስትሰበስብ ከግዙፍ ክንውኖች እስከ ጥቃቅን እንቅስቃሴዎች ትመዘግባለች።

ሳተላይት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው። የአየር ንብረት ለውጥን ለመቆጣጠር፣ የተፈጥሮ አደጋዎች 
ከመድረሳቸው አስቀድሞ ለመተንበይ፣ የሀገር ደህንነትን ለመጠበቅ ወዘተርፈ ይውላል።

አንድ የግብርና አካባቢን የሚያሳይ በሳተላይት የተነሳ ፎቶግራፍ ስለ እርሻ መሬቱ፣ ስለውሀው፣ 
ስለአፈሩ፣ ወዘተ. ዝርዘር መረጃ ይሰጣል። በመሆኑም ምርታማ የሆኑ አካባቢዎችን መለየትና መጠቀም 
ይቻላል። በተጨማሪም  ፋብሪካዎች የት መገንባት አለባቸው? ለሚለው ጥያቄ የሳተላይቱ  መረጃ 
መልስ ሊሰጥ ይችላል። ሕዝብ መቁጠር ሲያስፈልግ ከዘልማዳዊው መንገድ ይልቅ ሳተላይትን መጠቀም 
ይቻላል። ባጠቃላይ በተለያዩ ሀጋራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትክክለኛ መረጃ ከማግኘትና ገንዘብና የሰው ሀይል 
ከማዳን አንጻር ተመራጭ ቴክኖሎጂ ነው።
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ድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች

ውድ መምህር! 

ተማሪዎች የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎችን በግላቸው እንዲመልሱ ያበረታቷቸው፡፡ የሚችሉ ከሆነ 
በኮምፒውተር በመታገዝ የሳተላይት ምስሎችን ቢያሳዩኣቸው፡፡ ቀጥሎ የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች መነሻ 
መልሶች ተሰጥተዋል፡፡

፩. ሀ. ሳተላይት በተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ትክክለኛ መረጃ ከማግኘትና ገንዘብና የሰው ሀይል

     ከማዳን አንጻር ተመራጭ ቴክኖሎጂ በመሆኑ እንደ ሀገር የራሳችን ሳተላይት ሊኖረን ይገባል፤ ዛሬ

     በቻይና ታግዘን ብናመጥቅም ነገ ራሳችንን ችለን ለማምጠቅ እንድንችል ልንበረታታ ይገባል የሚል

    ትልቅ መልዕክት አለው።

 ለ. ሳተላይቷ ለግብርና፣ ለማዕድን፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣ ለአየር ንብረት ጥበቃና ለመልክዓ ምድር ጥናት

    የመረጃ አገልግሎትን የምትሰጥ ነች፡፡

 ሐ. እንጦጦ (የአዲስ አበባ አናት ላይ የሚገኝ ከፍታ ቦታ)

 መ. የሳተላይቷ ክብደት ሰባ ኪሎ ግራም ነው፡፡

 ሠ. ህዋን ተጠቅሞ መሬትን ማሰስ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ዋና ተግባር ነው።

 ረ. አንድ የግብርና አካባቢን የሚያሳይ ሳተላይት ስለ እርሻ መሬቱ፣ ስለ ውሀው፣ ስለ አፈሩ፣ ወዘተ.

    ዝርዘር መረጃ ይሰጣል። በመሆኑም ምርታማ የሆኑ አካባቢዎችን መለየትና መጠቀም ያስችላል።

የቃላትን ፍቺ በአረፍተ ነገር ውስጥ መግለጽ

እባክዎ መምህር እዚህ የተሰጡት መልሶች በቃላት ደረጃ ናቸው፡፡ ተማሪዎች በአረፍተ ነገር ውስጥ

የሚገልጹት የቃላት ፍቺ ትክክል መሆኑን በሚሰጡት ምጋቤ ምላሽ ያረጋግጡላቸው፡፡ 

፪. ሀ. እየተራቀቀ፣

   ለ. ትገዛ

   ሐ. ወደ ህዋ ማስወንጨፍ፣ ማስበረር

   መ. መፈለግ፣ መመርመር፣ መፈተሸ

   ሠ. ስለወደፊቱ መናገር፤ በመጭው ጊዜ ሊከሰት የሚችለውን ነገር አስቀድሞ ማወቅ

ተማሪዎች! ኢትዮጵያ ETRSS‐1ን ከማምጠቋ በፊት መረጃዎችን እንዴት ታገኝ ነበር?

ኢትዮጵያ እነዚህን መረጃዎች ሳተላይት አምጥቀው ፎቶ ከሚያስነሱ ሀገሮች ትሸምት ነበር።  ሀገራችን 
የሳተላይት መረጃዎችን ለመግዛት በዓመት በመቶ ሚሊየኖች የሚቆጠር ብር ታወጣለች። ከተሞች 
እየተስፋፉ፣ ኢንቨስትመንቶች እየጨመሩ ሲሄዱም በዚያው መጠን የመረጃዎች አስፈላጊነት እና ዋጋ 
ይንራል። ሳተላይት ማምጠቅ እነዚህን ወጪዎች ይቀንሳል።  

(ቢቢሲ አማርኛ፣ 2012፤ ለመማር ማስተማር እንዲያመች ተሻሽሎ የተወሰደ)
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • በቡድን ውይይት ይሳተፋሉ፡፡

 • በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ይከራከራሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ንግግር ማድረግ፡፡

 • ሥርዓት ጠብቆ መከራከር፡፡

ውድ መምህር! ክፍል ሁለት በንግግር ክሂል ላይ የሚያተኩር ነው፡፡ ለዚህ ተግባር የሚያገለግሉ ሁለት 
ጥቄዎች ቀርበዋል፡፡ እነዚህን ጥያቄዎች በቀረቡት ትእዛዞች መሠረት ተማሪዎቹ እንዲሠሩ 
ያበረታቷቸው፡፡ 

፩. በዚህ ክፍል ተማሪዎች የኢንዱስትሪ መንደሮች ግንባታን ጠቀሜታ በሚመለከት መረጃ ከሰበሰቡ 
በኋላ በንግግር ሪፖርት እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎችን አምስት አምስት ሆነው 
ቡድን እንዲመሰርቱ በማድረግ መረጃዎችን ሰብስበው ንግግር እንዲያደርጉ ያድርጉ፡፡ የሚችሉ ከሆነ 
የኢንዱስትሪ መንደሮችን በኮምፒውተር ተጠቅመው በፊልም መልክ ያሳዩዋቸውና ባዩት ነገር ላይ 
ተመስርተው ንግግር እንዲያደርጉ ያድርጉ፡፡

፪. ሁለተኛው የንግግር ማስተማሪያ ርእሰ ጉዳይ በስዕል መልክ በተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍ ውስጥ 
ይገኛል፡፡ የንግግር ርዕሰ ጉዳዩም በጎጆ ኢንዱስትሪና በዘመናዊ ኢንዱስትሪ መካከል ስላለው ልዩነት 
በንግግር እንዲገልጹ ማድረግ ነው፡፡ ተማሪዎች ሐሳባቸውን በግላቸው ወይም በቡድን እንዲያቀርቡ 
ያድርጉ፡፡ በተጨማሪም አንዱ ተማሪ ባቀረበው ሀሳብ ላይ ተመስርተው (ሀሳቡን በመደገፍ ወይም 
በመቃወም) ሌሎች ተማሪዎች ሐሳብ እንዲሰጡ በማድረግ ውይይቱ ሳቢ እንዲሆን ያድርጉ፡፡ 
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   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለዘላቂ ልማት በሚል ርዕስ የቀረበላቸውን ምንባብ አንብበው ፍሬ ሐሳቡን

  ይተነትናሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለዘላቂ ልማት

ውድ መምህር! 

አንብቦ መረዳትን ለማስተማር ሲዘጋጁ በቅድሚያ ርዕሱን ያስተዋውቋቸውና በቅድመ ንባብ ጥያቄዎች 
ላይ እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ከዚያም በተማሪዎች ፈቃደኝነት ላይ በመመስረት የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን 
በጋራ ያሠሩ፡፡ 

በመቀጠል ተማሪዎች ምንባቡን ድምፃቸውን ሳያሰሙ ጥንድ ጥንድ ሆነው እንዲያነቡት ያድርጉ፡፡ 
ሲያነቡ አስፈላጊውን ማስታወሻ እየያዙ እንዲያነቡ ይምከሯቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ ከምንባቡ የወጡ 
ጥያቄዎችን በምንባቡ መሠረት እንዲሰሩ በቂ ጊዜ ይስጧቸው፡፡ ጥያቄዎቹን ሲሰሩ ምንባቡን ደግመው 
እንዲያነቡት ይምከሩ፡፡ በመጨረሻም ተማሪዎችን በማሳተፍ መልሱን በጋራ በመሥራት ግልጽ ምጋቤ 
ምላሽ ይስጧቸው፡፡

የድህረ ማንበብ ጥያቄዎች ናሙና መልሶች

፩. እውነት/ሐሰት

  1. እውነት 

  2. እውነት 

  3. ሐሰት

  4. ሐሰት 

  5. እውነት

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ሂሳዊ ንባብ፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍች ይሰጣሉ፡፡  

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 
ከምንባቡ የወጡትን ቃላት በግላቸው እንዲሰሯቸው ካደረጉ በኋላ በቡድን ሆነው በመልሶቻቸው ላይ 
እንዲወያዩ ያድርጓቸው፡፡ የጥያቄዎቹ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

ክፍል አራት፡‐ ቃላት
፩. አዛምድ

   1. ሰ               2. ሀ            3. ሸ               4. ሐ           5. ረ  

   6. መ              7. በ             8. ቀ              9. ለ            10. ሠ

፪. በምንባቡ ውስጥ በጥምረት ከቀረቡ ሐሳቦች ተጓድለው የተሰጡትን ሐረጎች አሟልታችሁ ጻፏቸው

 ሀ. ምርትን ከተባይ ከመጠበቅ እስከ ዝቅተኛ ተረፈ ምርት ወዳለው ምግብ ማምረት

 ለ. የአካባቢ ብክለትን ከመቀነስ እስከ  ንጹህና አረንጓዴ አካባቢን መፍጠር ማምራት

 ሐ. ከመሰረታዊ ኤሌክትሪክ ፍጆታ እስከ የተሻለና ተመጣጣኝ የኮሙኒኬሽንና ትራንስፖርት ሥርዓት

    መሸጋገር

፫. ተገቢ ምላሽ ስጡ መልሶች

 1. «ሳይንስ እውቀት ሲሆን ቴክኖሎጂ ደግሞ መስራት/መተግበር ነው ለማለት ነው

 2. በጥንቃቄ የተነደፈውን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲና ስትራቴጂያቸውን በአግባቡ በመተግበራቸው

   ነው (በኢንዱስትሪ አብዮት፣ በማምረቻ ዘርፉ፣ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ)

 3. ምርትን ከተባይ ከመጠበቅ ጀምሮ ዝቅተኛ ተረፈ ምርት ወዳለው የምግብ ማምረት ሂደት

   መሸጋገር፣ የአካባቢ ብክለትን ከመቀነስ ወደ ንጹህና አረንጓዴ አካባቢን መፍጠር ማምራት፣

   ከመሠረታዊ ኤሌክትሪክ ፍጆታ ወደ ተሻለና ተመጣጣኝ የኮሙኒኬሽንና ትራንስፖርት ሥርዓት

   መሸጋገር፣ ወዘተ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • የቃላት ተመሳሳይ ፍች፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት

 • ርዕስ መርጠው አስረጅ አንቀጽ ይጽፋሉ፡፡ 

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

 4. በሳይንስና ቴክኖሎጂ መስኮች ደካማ ስለሆኑና ዜጎቻቸውን ለመታደግ ሲሉ

 5. ተቀባይነት ያለው ማናቸውም የተማሪዎቹ ምላሾች፤ ከምንባቡ የተገኘውን ግንዛቤ ግን ከግምት

   ያስገቡ

 6. ተማሪዎቹ ያሰባሰቡት መረጃ ላይ የሚመሰረት ተቀባይነት ያለው ማናኛውም ምላሽ 

፬. ይህ ትዕዛዝ ተማሪዎች የቴክኖሎጂ ውጤት የሆኑ ቁሳቁሶችን አገልግሎት እንዲናገሩ የሚጠይቅ ነው፡፡ 
ምናልባት ብዙ የገጠሪቱ ኢትዮጵያ ተማሪዎች እነዚህን የቴክኖሎጂ ወጤቶች ላያውቁ ስለሚችሉ እግረመንገዳቸውን 
እንዲተዋወቁ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፡፡ በመሆኑም ተማሪዎቹን አሳታፊ በሆነ መንገድ እንዲያስተምሯቸው 
እንመክራለን፡፡ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ከሚሰጧቸው አገልግሎቶች ጥቂቶቹ ቀጥለው ተገልጸዋል፡፡

 ሐ. ኮምፒውተር፡‐ ለመፃፍ፣ ለማንበብ፣ ፊልም ለማየት፣ ለኢንተርኔት፣ ወዘተ.

 መ. ፎቶ ኮፒ ማሽን፡‐ የተለያዩ ጽሑፎችን ኮፒ ለማድረግ ያገለግላል፡፡

 ሠ. ካውያ፡‐ ልብስ ለመተኮስ ያገለግላል፡፡

 ረ. ላውንደሪ፡‐ ልብስ ለማጠብ ያገለግላል

 ሰ. ካስክ፡‐ የሴቶችን ፀጉር ለማለስለስ (ለመተኮስ) ያገለግላል፡፡

 ሸ. ኮምባይነር፡‐ ስንዴ፣ ገብስ፣ የመሳሰሉትን ሰብሎች ለማጨድና ለመውቃት ይጠቅማል፡፡

 በ. ትራክተር፡‐ መሬት ለማረስ ያገለግላል፡፡

 ቀ. ፍሪጅ፡‐ ውሃ፣ ቢራ፣ ለስላሳ ያሉትን ለማቀዝቀዝ፣ የበሰሉ ምግቦች ሳይበላሹ ለማቆየት፤ ሌሎች

   የሚበላሹ እንደፍራፍሬና አትክልት ያሉት ሳይበላሹ እንዲቆዩ ለማድረግ ያገለግላል፡፡

ውድ መምህር! 
ተማሪዎቹ ከተሰጡት የቴክኖሎጂ ውጤቶች መካከል አንዱን በመምረጥ አንቀጽ እንዲጽፉ ያግዟቸው፡፡ 
ከግል ማስታወሻዎ ስለአንቀጽ አጻጻፍ ጠቃሚ ማብራሪያ ቢሰጧቸው ትምህርቱን የበለጠ ቀጣይ 
ያደርገዋል፡፡

ተማሪዎቹ አንቀጽ ጽፈው ከመጡ በኋላ ከጓደኞቻቸው ጋር በመለዋወጥ እርስ በርስ እንዲተራረሙ 
ያድርጉ፡፡ በመጨረሻም ተማሪዎች በጓደኞቻቸው አንቀጾች ውስጥ የተመለከቱትን ድክመትና ጥንካሬ 
እንዲነጋገሩበት በማድረግ ለምላሻቸው የሚሆን ገንቢ ምጋቤ ምላሽ ይስጧቸው፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • አንቀጽ መጻፍ 



  አማርኛ የመምህር መምሪያ፤ ዘጠነኛ ክፍል

28

     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • በአረፍተ ነገር ውስጥ የሚገኙትን ተዋቃሪዎች ለይተው ያሳያሉ፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት  

 • ባለቤት፣ ተሳቢ፣ ማሰሪያ አንቀጽ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 
በተማሪዎች መጽሐፍ ውስጥ የሚገኘውን አጭር ማብራሪያ መነሻ በማድረግ በአንድ አረፍተ ነገር ውስጥ 
ስለሚገኙ ተዋቃሪዎች ማለትም ስለ ባለቤት እና ማሰሪያ አንቀጽ ገለጻ ያድርጉላቸው፡፡ በመቀጠልም 
ምሳሌውን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎቹን በደብተራቸው ላይ እንዲሰሩ ይርዷቸው፡፡

፩.የጥያቄዎቹ መልሶች ከታች የተገለጹት ናቸው፡፡
     ባለቤት     ማሰሪያ አንቀጽ

ሀ. ቶፊቅ ጻፈ

   ለ. መምህሩ ተቆጣጠረ

   ሐ. ሐዋ ገዛች

   መ. አጭሩ ልጅ መጣ

   ሠ. ሀይሌ ገ/ሥላሤ ነው

   ረ. ዘምዘም ናት

   ሰ. አርሶ አደሩ አገኘ

   ሸ. ኢትዮጵያ ናት

   ቀ. ሰው ሠራ

   በ. ግመል ይኖራል፡፡

፪. ስማዊ ሐረግን እና ግሳዊ ሐረግን የመለየት መልሶች

         ስማዊ ሐረግ ግሳዊ ሐረግ

   1. ኮምፒውተር    የቴክኖሎጂ ውጤት ነው፡፡
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   2. ሀገር     በዜጎች ጥረት ትገነባለች፡፡

   3. ብርቄ     የቀበሌ መታወቂያ የላትም፡፡

   4. እነቶፊቅ     ወደ ድሬዳዋ ሄዱ፡፡

   5. የሶማሌ ክልል     ሰፊ የቆዳ ስፋት አለው፡፡

   6. ዝናባማው ወቅት      ሰብሎችን ለማምረት አሰፈላጊ ነው፡፡

   7. ታላቁ የህዳሴ ግድብ            የኤሌክትሪክ ሀይል ማመንጨት ጀመረ፡፡

   8. የአባይ ወንዝ            ረዥም ርቀት ይጓዛል፡፡

   9. ፈረስ፣ አህያ እና በቅሎ      የጋማ ከብቶች ናቸው፡፡

  10. የግመል ወተት      አይረጋም፡፡

መርጃ መሳሪያዎች

 • የተለያዩ ቴክኖሎጂዎች፣ ስዕሎችና ቻርቶች

 • መጻህፍት 

 • መጽሄቶች  

 • ሞባይል፣ኮምፒዩተር፣ቴፕ ሪከርደር..

ግምገማ

 • የማዳመጥ ቴክኒኮችን በተግባር ላይ ማዋላቸውን ማረጋገጥ

 • በቴክኖሎጂ አማካኝነት የሚቀርብ ትረካን አዳምጠው ዝርዝር መረጃዎችን

 • በማስታወሻ መልክ መያዝ መቻላቸውን ማየት

 • ማሕበራዊ ተራክቦን ተጠቅመው ንግግር ማድረጋቸውን መከታተል

 • ቴክኖሎጂ ነክ የሆነ ንባብ አንብበው መረዳታቸውን የተለያዩ ጥያቄዎች በመጠየቅ  ማረጋገጥ

 • በቴክኖሎጂ ነክ ርእሰ ጉዳዮች ላይ አስረጅ  አንቀጾችን  መጻፍ መቻላቸውን ማረጋገጥ

 • የቴክኖሎጂ ቃላትን ፍቺ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ፍቻቸውን ፈልገው ማግኘት

   መቻላቸውን ማየት

 • በአረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ ተዋቃሪዎችን መለየታቸውን ማረጋገጥ፡፡
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ምዕራፍ አራት: ወረርሽኝ (7 ክፍለ ጊዜ)
   ርእስ፦የወባ በሽታ (ለማዳመጥ ክሂል)

       ‐ ወረርሽኝና እና ሥነ‐ልቦናዊ ምላሾች (ለማንበብ ክሂል) 

   የሚጠበቁ ውጤቶች

 ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • አዳምጠው የምንባቡን መልዕክት በቃል ይናገራሉ፡፡

 • ከምንባቡ ዝርዝር መረጃዎችን ለይተው ይጽፋሉ፡፡

 • በተሰጡት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡

 • የምንባቡን ዝርዝር ይዘቶች በጽሑፍ ያስረዳሉ፡፡

 • የተሰጣቸውን ርዕሰ ጉዳይ መሰረት በማድረግ ዘገባ ይጽፋሉ፡፡

 • ለቃላት አውዳዊ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • የተሳሳቱ አረፍተ ነገሮችን አስተካክለው ይጽፋሉ፡፡  

ክፍለ ትምህርቶች

  ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • የቀረበውን ርዕሰ ጉዳይ በማዳመጥ የጽሑፉን መልዕክት በንግግር ይገልጻሉ፡፡

የወባ በሽታ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • አዳምጦ መረዳት፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ምዕራፍ የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር የሚያገለግል አጭር ምንባብ ቀርቦልዎታል፡፡ ምንባቡ 
“የወባ በሽታ” በሚል ርዕስ የቀረበ ነው፡፡ በመሆኑም ምንባቡን ለተማሪዎች ከማንበብዎ በፊት በቅድመ 
ማዳመጥ ደረጃ የቀረቡትን ጥያቄዎች መነሻ በማድረግ ስለወባ በሽታ ተማሪዎች የሚያውቁትን 
እንዲናገሩ ያድርጉ፡፡ እርስዎም በሚኖሩበት ክልል ስለሚከሰት የወባ ዓይነት ወይም ስለሌላ ተላላፊ በሽታ 
በማንሳት ያስገንዝቧቸው፡፡ ይህን ካደረጉ በኋላ “የወባ በሽታ” በሚል ርዕስ የቀረበውን ምንባብ 
ያንብቡላቸው፡፡ በማዳመጥ ሂደት ተማሪዎች ማስታወሻ እንዲይዙ ያሳስቧቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ 
በቀጥታ የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎችን ወደማሰራት ይሸጋገሩ፡፡ ተማሪዎች ሐሳቡን በደንብ ካልተረዱት 
ምንባቡን ደግመው ያንብቡላቸው፡፡

የወባ በሽታ

ዛሬ በዓለም ላይ ያለው የጤና አገልግሎት ሲታይ በጣም የተዛባ ነው፡፡ የበለፀጉ አገሮች በተለይም ተላላፊ 
በሽታዎችና ሌሎችንም የጤና ጠንቆች በቁጥጥር ስር በማዋል የህዝባቸውን ጤንነት በመጠበቅ የኑሮ 
ደረጃቸውን በይበልጥ እያሻሻሉ ናቸው፡፡ በማደግ ላይ ያሉ የአፍሪካ አገሮች ህዝቦች ግን ካለባቸው 
የድህነት ጫና የተነሳ የኑሮ ደረጃቸው በየጊዜው እያሽቆሎቆለ በመሄዱ ለበርካታ ተላላፊ በሽታዎች 
ይጋለጣሉ፡፡ በዚህም ምክንያት ነፍሰጡሯ ሳትገላገል፣ ጨቅላው ሳያድግ፣ ወጣቱ ሳይጎለምስ፣ ጎልማሳው 
ሳይሸመግል፣ እንደ ቅጠል እየረገፈ ነው፡፡ በታዳጊው ዓለም ከሚገኙት የጤና ጠንቆች መካከልመረ የወባ 
በሽታ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ነው፡፡

የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው ግምታዊ መረጃ መሠረት በ2013 ዓ.ም ከ241 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ 
ሰዎች በወባ በሽታ የተያዙ ሲሆን፣ 627,000 የሚያህሉት ሞተዋል። በአፍሪካ ከሰሃራ በረሃ በታች 
የሚገኙ ሀገሮች ከፍተኛውን የሟቾች ቁጥር ይይዛሉ፡፡ የሟቾችን ቁጥር ስንመለከት ደግሞ አራት 
አምስተኛ የሚሆኑት ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት ናቸው። 

የማዳመጥ ጊዜ ጥያቄዎች

 1. ተማሪዎች! በወባ በሽታ የተያዘ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች ምን ምን ናቸው?

 2. ወባ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው እንዴት ነው?

የወባ በሽታ በጥገኛ ተሕዋስያን ምክንያት የሚመጣ ለሞት የሚያደርስ በሽታ ነው። የበሽታው ምልክቶች 
ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ማላብ፣ ራስ ምታት፣ የሰውነት መጓጎል፣ ቁርጥማት፣ የምግብ ፍላጎት 
ማጣት፣ ማቅለሽለሽና ማስመለስ ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ምልክቶቹ ከ48 እስከ 72 ሰዓት እየቆዩ በድጋሚ 
ይታያሉ፤ ይህን የሚወስነው ግለሰቡን ያጠቁት ተሕዋስያን ዓይነትና በበሽታው ተይዞ የቆየበት ጊዜ ነው።
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ወባ አምጭ ጥገኛ ተህዋስያን ሁለት ዓይነት ናቸው፡፡ እነሱም፡‐ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም እና 
ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ ይባላሉ፡፡ ከሁለቱ ተህዋስያን መካከል በተለይ ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም በጣም 
አደገኛ የሚባለው ነው፡፡ ይህ የወባ ተህዋስ ዓይነት በፍጥነት ካልታከሙት ጭንቅላት ላይ በመውጣት 
ህሊናን ያስታል፤ ሰውነትን ያጎሳቁላል፣ ብሎም ለሞት ይዳርጋል፡፡ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ የተባለው 
ህዋስ ደግሞ በታማሚው ሰውነት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተደብቆ የሚቆይ ሲሆን፤ ግለሰቡ በምግብ ማነስ 
ወይም በሌላ ህመም ምክንያ ሰውነቱ ሲዳከም በድጋሚ እየተከሰተ ሰውነትን የሚያጎሳቁል ነው፡፡ 

ፕላዝሞዲየም ባለ አንድ ሴል ፍጥረት ሲሆን ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው  አኖፊሊስ  በተባለችው 
ሴት የወባ ትንኝ ንክሻ አማካኝነት ነው። በንክሻ ወቅት ተህዋሲው ወደሰው አካል ከገባ በኋላ  በጉበትና 
ቀይ የደም ህዋሳት ውስጥ ይራባል።

እነዚህ ወባ አምጪ ተህዋስያን በጉበት ውስጥ ያሉትን ሴሎች በመጉዳት ሲያቆስሏቸው ከጉበት ወጥተው 
የግለሰቡን ቀይ የደም ሴሎች ይወርራሉ። ከዚያም ተሕዋስያኑ በቀይ የደም ሴሎቹ ውስጥ መባዛታቸውን 
ይቀጥላሉ። በዚህ ዓይነት የተህዋስያኑ የህይወት ዑደት ይቀጥላል። በግለሰቡ ላይ የወባ በሽታ ምልክቶቹ 
መታየት የሚጀምሩትም ቀይ የደም ሴሎቹ በተራቡት ተህዋስያን ጥቃት ሲደርስባቸው ነው።

  ራሳችንን ከወባ በሽታ መከላከል የምንችለው እንዴት ነው?

ወባ በተደጋጋሚ በሚከሰትበት አካባቢ የምንኖር ከሆነ የተለያዩ የወባ መከላከያ መንገዶችን መጠቀም 
ይኖርብናል፡፡ ወባን አጎበር በመጠቀም መከላከል እንችላን፡፡ ታዲያ የምንጠቀመው አጎበር የተባይ 
ማጥፊያ መድሃኒት የተረጨበት፣ ምንም ቀዳዳ የሌለው  እና አልጋችንን በደንብ የሸፈነ መሆን አለበት።

ከአጎበር በተጨማሪ ቤት ውስጥ የሚረጭ የተባይ ማጥፊያ በመጠቀም፣ እንዲሁም የሚቻል ከሆነ 
በበሮችና በመስኮቶች ላይ እንደ ወንፊት ያለ መከለያ በማሰራት ትንኞቹ ወደቤት እንዳይገቡ በማድረግ 
በሽታውን መቀነስ እና መከላከል ይቻላል፡፡ ከቤት ውጭ ለትንኞች መራቢያ የሚሆን የታቆረ ውሃ፣ 
ወይም ረግረጋማ ስፍራ ካለ ማፅዳትና ምቹ የመራቢያ ቦታ እንዳይኖራቸው ማድረግም ሌላኛው መከላከያ 
ነው፡፡

አንድ ሰው ወባ በተደጋጋሚ ወደሚከሰትበት አካባቢ ለስራ ጉዳይ የሚሄድ ከሆነ ጉዞ ከመጀመሩ በፊት 
የተለያዩ ጥንቃቄዎችን ሊያደርግ ይገባል፡፡ ለጥንቃቄ የሚረዱትን መረጃዎች ከተለያዩ አካላት ማሰባሰብ 
እና ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል፡፡ በአንድ አካባቢ ያለው የወባ ዓይነት በሌላ ቦታ ካለው ሊለይ 
ይችላል፤ ይህ ደግሞ ውጤታማ የሆነው መድኃኒት የትኛው እንደሆነ ለመወሰን ይረዳዋል። 
በተጨማሪም ከጤንነቱ ጋር በተያያዘ አንዳንድ መረጃዎችን ለማግኘት ሐኪም ማነጋገር ጠቃሚ  ነው። 
በአካባቢው የሚገኙ ነዋሪዎችንም ስለበሽታው በመጠየቅ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይቻላል፡፡ በአጋጣሚ 
በበሽታው የመያዝ እድል ከተፈጠረም አፋጣኝ የሕክምና እርዳታ ወደሚገኝበት መሄድ ይገባል፡፡ 

(መነሻ ሀሳብ፤ ጠና አበረ፡፡ 1999፡፡ በኢትዮጵያ የወባ በሽታ ታሪካዊ ሂደትና ነባራዊ ሁኔታ፡፡ ለማስተማሪያ እንዲመች ሆኖ 

የቀረበ)  
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   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ተላላፊ በሽታዎችን መሠረት አድርገው ንግግር ያደርጋሉ፡፡

የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. በምንባቡ መሠረት በቃል ለሚመለሱ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች

 ሀ. የገንዘብም ሆነ የአስተዳደር ችግር የሌለ በመሆኑ፤ እንዲሁም በኢኮኖሚና  በቴክኖሎጂ የበለለፀጉ

    በመሆናቸው፣ ተላላፊ በሽታዎችን መቆጣጠር ስለሚችሉ ሲሆን፤ ሌሎች ተመሳሳይ ሐሳቦችም

    መልስ መሆን ይችላሉ፡፡

 ለ. ያላደጉ አገሮች መገለጫዎች፡‐ አንደኛ የኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛ ነው፤ ሁለተኛ ለተላላፊ በሽታዎች

    በቀላሉ ይጋለጣሉ…

 ሐ. የወባ በሽታ እና ሌሎችም ተላላፊ በሽታዎች በብዛት የሚያጠቁት እናቶችንና ሕፃናትን ነው፡፡

 መ. በአፍሪካ በይበልጥ በወባ የሚያጠቁት ከሰሃራ በረሃ በታች ያሉ አገሮች ናቸው፡፡

 ሠ. የወባ በሽታ ከሰው ወደሰው የሚተላለፈው አኖፊሊስ በተባለችው ሴት የወባ ትንኝ ንክሻ

    (ስትናደፍ) አማካኝነት ነው፡፡

 ረ. ስለሚሄድበት አካባቢ አስቀድሞ መረጃ መሰብሰብ፤ ሐኪም ማማከር፤ ክትባት የሚሰጥ ከሆነ

     መከተብ…

፪. ክፍት ቦታዎችን መሙላት መልሶች

 ሀ. ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓረም እና ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ

 ለ. ከማጎሳቆሉ፣ ለሞት

 ሐ. ጉበት እና ቀይ የደም ህዋስ

 መ. አጎበር

 ሠ. ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ

፫. ማዛመድ

   1. ሐ            2. መ            3. ሠ           4. ሀ             5. ለ     

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • መረጃዎችን ሰብስቦ ንግግር  ማድረግ፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ወረርሽኝና እና ሥነ‐ልቦናዊ ምላሾች በሚል ርዕስ የቀረበውን ምንባብ ይዘት ያስረዳሉ፡፡  

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍል የቀረበውን ትምህርት ሲያስተምሩ በቅድሚያ ስለወባ እና ሌሎች ተላላፊ በሽታች 
መረዳታቸውን ለማረጋገጥ ተገቢ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፡፡ በመቀጠልም የታወቁ ተላላፊ በሽታ ዓይነቶችን 
በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው፡፡ ተላላፊ በሽታዎች ለአንድ አገር እድገት እንቅፋት መሆናቸውንም 
ይግለጹላቸው፡፡ በመጨረሻም ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል ብሎም ለማጥፋት ከመንግስት እና ከዜጎች 
የሚጠበቁ ተግባራትን በሚመለከት መረጃ በመሰብሰብ በክፍል ውስጥ ንግግር እንዲያደርጉ 
ያዘጋጁዋቸው፡፡ አምስት አባላት ያሉት ቡድን እንዲመሠርቱ በማድረግ ለንግግር የሚሆናቸውን መረጃ 
በቡድን ሆነው በመሰብሰብ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ያዘጋጁትን ንግግር በክፍል ውስጥ እንዲያቀርቡ 
በማድረግ ተገቢ ምጋቤ ምላሽ ይስጧቸው፡፡ 

   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

ወረርሽኝ እና ሥነልቦናዊ ምላሾች

ውድ መምህር! 
አንብቦ መረዳትን ለማስተማር ሲዘጋጁ በቅድሚያ ርዕሱን ያስተዋውቋቸውና በቅድመ ንባብ ጥያቄዎች 
ላይ እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ከዚያም በቀደመ ዕውቀታቸው ላይ በመመስረት የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን 
በጋራ እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡

በመቀጠል ተማሪዎች ምንባቡን ድምጻቸውን ሳያሰሙ ለብቻቸው ወይም ጥንድ ጥንድ ሆነው እያነበቡ 
አስፈላጊውን ማስታወሻ እየያዙ እንዲያነቡ ይምከሯቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ ከምንባቡ የወጡ 
ጥያቄዎችን በምንባቡ መሠረት እንዲሰሩ በቂ ጊዜ ይስጧቸው፡፡ ጥያቄዎቹን ሲሰሩ ምንባቡን ደግመው 
እንዲያነቡት ይምከሩ፡፡ በመጨረሻም ተማሪዎችን በማሳተፍ መልሱን በጋራ ስሩና ግልፅ ምጋቤ ምላሽ 
ይስጧቸው፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች  

 • የወረርሽኝ ተግዳሮቶች ንባብ

 • አንብቦ መልዕክቱን መረዳት

 • ከምንባቡ ዝርዝር መረጃዎችን ማውጣት
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ድህረ  ንባብ ጥያቄዎች

ውድ መምህር! 

የድህረ ንባብ ጥያቄዎችን ከማሰራትዎ በፊት ጥያቄዎችን በየደብተሮቻቸው እንዲጽፉ ያድርጉ፡፡ ከዚያም 
ምንባቡን በገረፍ ገረፍ በድጋሚ እያነበቡ ትክክለኛ መልሶችን በጽሑፍ እንዲመልሱ ግልጽ ትዕዛዝ 
ይስጧቸው፡፡

ከዚህ ቀጥሎ የድህረ ንባብ ጥያቄዎች መልሶች ለመነሻነት ቀርበዋል፡፡ 

መነሻ መልሶች

 1. የወረርሽኝ በሽታዎች ከሰው ወደ ሰው በፍጥነት የሚተላለፉና ለመቆጣጠር አዳጋች የሆነ ባህሪ

     አላቸው፡፡

 2. ባህላዊ የህክምና ዘዴዎችን በመጠቀም ለመከላከል ይሞክሩ ነበር፡፡

 3. እገለላለሁ ብሎ መፍራት፤ ስለበሽታው የተጋነነ ወሬ ማውራት፤ ሰላምታ ለመለዋወጥ መፍራት፣

    በሌላ ህመም ምክንያት ሲስሉ ኮቪድ‐19 በሽታ እንደሆነ አድርጎ መጠራጠር…

 4. ከቤተ እምነት መቅረት፣ የቡና ጠጡ ሥርዓቶችን መቀነስ፣ ተቃቅፎ መሳሳምን ማቆም

 5. ምክንያቱም ሰው በፍርሃትና ጭንቀት ውስጥ ሲሆን በአእምሮ ውስጥ የሚገኘውና ሙቀትን

    የሚቆጣጠረው “ሲሮቶኒን” የተባለው ሆርሞን ስለሚቀንስ ነው፡፡  

    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • ለቃላት አገባባዊ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍች በመፈለግ ያዛምዳሉ፡፡  

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች  

 • የቃላት አገባባዊ ፍች

 • የቃላት ተመሳሳይ ፍች
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

    ክፍለ ትምህርት  አምስት: ጽሕፈት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ተማሪዎች ያሳለፉትን የኮሮና ወቅት መነሻ በማድረግ ዘገባ ጽፈው ያቀርባሉ፡፡

ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍል የቀረቡትን ጥያቄዎች በቤት ስራ መልክ ይስጧቸው፡፡ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ሲመጡ 
አሳታፊ በሆነ መንገድ መልሶችን እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡ የጥያቄዎቹ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. ለቃላት አገባባዊ ፍች መስጠት መነሻ መልሶች

 1. መገለል፡‐ ለብቻ መደረግ፣ ማህበራዊ ተሳትፎን መከልከል

 2. ጥረት፡‐ ሙከራ፣ ድካም

 3. ግብግብ፡‐ መሽቀዳደም፣ ፉክክር

 4. ማጋለጥ፡‐ ማሳወቅ፣ ግልፅ ማድረግ፣ 

 5. ተመረኮዘ፡‐ መሰረት አደረገ

 6. ግብዓት፡‐ ዝግጅት፣ አስፈላጊ ቁሳቁስ

 7. አዳጋች፡‐ አስቸጋሪ፣ ለመቆጣጠር የማይመች 

 8. መርበትበት፡‐ ፍርሃት፣ ጭንቀት

 9. ገጽታ፡‐ መልክ፣ 

10. አቅም፡‐ ጉልበት፣ ሀይል

፪. ቃላትን በተመሳሳይ ፍች ማዛመድ መልሶች

 1. ሠ 6. ለ

 2. ሰ 7. ሸ

 3. ቀ 8. መ

 4. ሀ 9. ረ

 5. በ 10. ሐ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ዘገባ (የውሎ) መጻፍ ፡፡
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 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት

 • አወቃቀራቸው የተዛቡ አረፍተ ነገሮችን አስተካካለው ይጽፋል፡፡ 

ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍለ ትምህርት ተማሪዎች ዘገባ ጽፈው ሪፖርት ማድረግ የሚያስችላቸውን ትምህርት 
ለማለማመድ ታስቦ የቀረበ ትዕዛዝ ተሰጥቷል፡፡ በመሆኑም በቅድሚያ ስለ ዘገባ አጻጻፍ የቀረበውን 
ማስታወሻ በምሳሌ አስደግፈው ያስረዷቸውና በታዘዙት መሰረት ዘገባ ጽፈው ሪፖርት እንዲያደርጉ 
ያግዟቸው፡፡ ተማሪዎች ተረዳድተው እንዲሰሩ ከ3‐5 አባላት ያሉት ቡድን መስርተው መረጃ እንዲሰበስቡ 
ማድረግ ይጠቅማል፡፡

 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ሰዋስውን ለማስተማር የቀረበው ትምህርት ተዘበራርቀው የተቀመጡ ቃላትን እንደገና አስተካክሎ 
በመጻፍ ትክክለኛ አረፍተ ነገር መመስረት ላይ ያተኮረ ነው፡፡ በመሆኑም በቅድሚያ በአረፍተ ነገር 
ውስጥ ስለሚከሰቱ ልዩ ልዩ የስህተት ዓይነቶች ለተማሪዎች አጠር ያለ ማብራሪያ ያቅርቡላቸው፡፡ 
በማብራሪያዎች፤ ባለቤትና ማሰሪያ አንቀጽ በቁጥር፣ በፆታ እና በመደብ ላይስማሙ እንደሚችሉ፤ 
ለእያንዳንዳቸው ምሳሌ በማቅረብ ያስረዷቸው፡፡ ይህም ማለት አንድ ትክክለኛ አረፍተ ነገር ከላይ 
በጠቀስናቸው ነጥቦች ባለቤቱና ማሰሪያ አንቀጹ መስማማት አለባቸው፡፡

በሌላ በኩል ደግሞ በአረፍተ ነገር ውስጥ የአያያዥ ቃላት ያለቦታ መግባት፣ ተገቢ ባልሆነ ቦታ ቃላትን 
ማስገባት፣ የመስተዋድዶች ያለቦታ መግባት… አንድ አረፍተ ነገር ማስተላለፍ የነበረበትን መልእክት 
ሊያዛቡ ይችላሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • አረፍተ ነገሮችን አስተካክሎ መጻፍ፡፡
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ለማስተማሪያነት የቀረቡት አረፍተ ነገሮች እንደሚከተለው ተስተካክለው ሊጻፉ ይችላሉ፡፡

 1. ለመቆጣጠር በጣም አዳጋች የሆኑ ህመሞች ናቸው፡፡

 2. የሰው ልጆች አኗኗር በመላው አለም እየተስፋፉ ሄዱ፡፡ 

 3. ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችም በዛው ልክ ሊስፋፉ ችለዋል፡፡

 4. ለአለም ህዝብ ራስ ምታት ለመሆን በቅቷል፡፡ 

 5. የሰው ልጅ በየዘመኑ እንደ አካባቢው ሁኔታ የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ቆይቷል፡፡

 6. ህብረተሰቡ ባህላዊ የህክምና ዘዴዎችን ይጠቀም እንደነበር ይነገራል፡፡

 7. በሂደትም ሰው ለጭንቀትና ድብርት ይዳረጋል፡፡

 8. የጤና ተቋማትን መጠቀም ይፈራል፡፡

 9. ግለሰብ  ራሱን ሊደብቅ የሚችልበት ሌላኛው ምክንያት መገለልን ከመፍራት ነው፡፡

   መርጃ መሳሪያዎች

 • ፖስተሮች

 • ጋዜጦች

 • መጽሄቶች

 • ጥናታዊ ጽሑፎች

 ግምገማ  

 • የአዳመጡትን ጽሁፍ መልዕክት መረዳታቸውን  በመጠየቅ ማረጋገጥ

 • በንግግር ተግባራት መሳተፋቸውን አቀራረባቸውን በመመልከት ማረጋገጥ

 • ዘገባ በትክክል መጻፍ መቻላቸውን የጻፉትን በማረም ማረጋገጥ

 • የቃላት ፍችን በራሳቸው አገላለጽ በትክክል መስጠት መቻላቸውን መልሳቸውን

    በማረም ማረጋገጥ

 • ሰዋስዋዊ ስህተቶችን አርመው መጻፋቸውን መልመጃዎችን በማረም ማረጋገጥ
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ምዕራፍ አምስት፦ የልዩ ፍላጎት ትምህርት (7 ክፍለ ጊዜ) 
    ርዕስ፡‐ የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ (የማዳመጥ ክሂልን ለማተማር)

        ‐ ፀሐይ እና ተግዳሮቶቿ (የማንበብ ክሂልን ለማስተማር)  
   የሚጠበቁ ውጤቶች

 ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • አዳምጠው ዝርዝር መረጃዎችን ይለያሉ፡፡

 • በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ክርክር ያደርጋሉ፡፡

 • አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ለይተው ይናገራሉ፡፡

 • አንብበው የምንባቡን ይዘት ለይተው ያስረዳሉ፡፡

 • ከምንባቡ ለወጡ ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ይሰጣሉ፡፡

 • ከምንባቡ ለወጡ አዳዲስ ቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • ሴቶች በማህበራዊ (ትምህርት) መስክ መገለላቸው የሚያስከትለውን ተጽእኖ ይዘረዝራሉ፡፡

 • በተመረጠ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ገላጭ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡ 

 • የተዘበራረቁ ቃላትን በማስተካከል ትክክለኛ አረፍተ ነገር ይመሰርታሉ፡፡ 

ክፍለ ትምህርቶች

   ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ

የ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ሐሳባቸውንና ልምዶቻቸውን ይገልጻሉ፡፡

 • የሴቶችን የትምህርት ተሳትፎ  አስፈላጊነት ያስረዳሉ፡፡  

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ውይይት፡፡

 • ለጥያቄዎች መልስ መስጠት፡፡ 
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ምዕራፍ የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር የሚያገለግል “የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ”  በሚል ርዕስ 
አጭር ጽሑፍ ቀርቦልዎታል፡፡ ምንባቡ ሱስ በተጠቃሚዎች ላይ የሚያደርሰውን መጠነ ሰፊ ጉዳት 
ለማስገንዘብ የሚሞክር ነው፡፡  ሆኖም ዋና ዓላማው የተማሪዎችን የማዳመጥ ክሂል ለማጎልበት ነው፡፡ 
ስለዚህም ምንባቡን ለተማሪዎች ከማንበብዎ በፊት በቅድመ ማዳመጥ ደረጃ የቀረቡትን ጥያቄዎች መነሻ 
በማድረግ  ተማሪዎች የሚያውቁትን እንዲናገሩ ያድርጉ፡፡ የቅድመ ማዳመጥ ጥያቄዎችን ሲያሰሩ፣ 
በቅድሚያ የክፍሉ ተማሪዎች ከ3‐5 አባላት ያሉት ቡድን እንዲመሰርቱ ያድርጉ፡፡ ምክንያቱም 
በተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍ የቀረቡት የቅድመ ማዳመጥ ጥያቄዎች የሚያከራክሩና አንድ ወጥ 
መልስ የሌላቸው ናቸው፡፡ በመሆኑም እያንዳንዱ ቡድን መልስ ነው ብሎ ያቀረበውን ሐሳብ በየቡድን 
ተወካዮች በኩል ለክፍሉ ተማሪዎች እንዲያቀርብና እርስዎ ተማሪዎች የሚያቀርቡትን አሳማኝ ሐሳብ 
ተንተርሰው ተገቢ አስተያየት ይስጧቸው፡፡ይህን ካደረጉ በኋላ “የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ” በሚል 
ርዕስ የቀረበውን ጽሑፍ ድምጽዎን ከፍ በማድረግ ያንብቡላቸው፡፡ በማዳመጥ ሂደት ውስጥ ተማሪዎች 
ማስታወሻ እንዲይዙ ያሳስቧቸው፡፡ አንብበው እንደጨረሱ በቀጥታ የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎችን 
ወደማሰራት ይሸጋገሩ፡፡ ተማሪዎች ሐሳቡን በደንብ ካልተረዱት ምንባቡን ደግመው ያንብቡላቸው፡፡

   የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ 

ሴቶች የማህበረሰቡ ግማሽ አካል ናቸው። ይሁን እንጂ በዓለም ካልተማሩ ሰዎች መካከል ከፍተኛውን 
ቁጥር የያዙት እነሱ እንደሆኑ መረጃዎች ያመላክታሉ። ለምሳሌ በሀገራችን «ሴት ወደማጀት፣ ወንድ 
ወደችሎት» በሚል የተሳሳተ ብሂል ሴቶች ከቤት እንዳይወጡ ተደርገው ቆይተዋል። ወንዶች ለመማር፣ 
ለማወቅ፣ ለመመራመር፣ ለአመራር፣ ወዘተ. እንደተፈጠሩ ተደርጎም ይታመናል። ቤት ማጽዳትና 
ማስዋብ፣ ምግብ ማብሰል፣ ልጅ መንከባከብ፣ ወዘተ. ደግሞ የሴቶች ሥራ እንደሆኑ ይታሰባል። 
በመሆኑም ወንዶች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ሴቶች እነሱ ብቻ እንዲሠሯቸው የግድ ባልሆኑ የቤት 
ውስጥ ሥራዎች ይጠመዳሉ። በዚህ የተነሳ ወንዶች ከሴቶች የተሻለ የመማር ዕድል አገኙ፤ ተጠቃሚም 
ሆኑ። 

በሀገራችን የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥና ትምህርትን ለሁሉም ለማዳረስ የሚያስችሉ ዓለማቀፋዊ 
ስምምነቶች በተለያዩ ጊዜያት ሲፈረሙ ታይተዋል። እ.አ.አ. በ1981 ሴቶችና ሴት ህጻናት እንደወንዶቹ 
ሁሉ የመማር መብት ስላላቸው ከወንዶች እኩል የመማር መብት እንዲኖራቸው ተደንግጓል። እ.አ.አ. 
በ1990 ደግሞ ጾታ ሳይለይ ሁሉም ሕፃናት እኩል የመማር መብት እንዳላቸው ተወስኗል። በመሆኑም 
ሕፃናት ሴቶች ከወንዶች እኩል መብት ስላላቸው እንዲማሩ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። ለዚህም ሲባል 
እ.አ.አ. በ1995 በጸደቁ ድንጋጌዎች በየትኛውም የትምህርት ደረጃ ሴቶችን ማግለል እንዲቆም፣ ሥርዓተ 
ትምህርቶችም ሁለቱንም ጾታዎች ማዕከል አድርገው እንዲዘጋጁና ሴቶች ቢማሩ የሚኖራቸውን ሚና 
እንዲያካትቱ ተደርገዋል። ይህንንም በማጠናከር እ.አ.አ. እስከ 2005 ድረስ ሁሉም ሕፃናት በተለይ 
ሴቶች በነፃ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት እንዲማሩ ግብ ተጥሏል። 
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በተጨማሪም እ.አ.አ. እስከ 2015 ድረስ በአንደኛና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሥርዓተ ጾታን 
እኩልነት ማረጋገጥ እንደሚጠበቅም ስምምነት ላይ ተደርሷል። በእነዚህ ስምምነቶች መሠረት ሀገራት 
በሥርዓተ ጾታ ላይ የሚታየውን የተዛባ አመለካከት ለመለወጥና ለማስተካከል ከፍተኛ ጥረቶችን 
አድርገዋል። በዚህም ምክንያት ትምህርት ቤት በመግባትና ትምህርት በመጨረስ ረገድ በወንዶችና 
በሴቶች መካከል ልዩነቶች ቢኖሩም መጠነኛ መሻሻል ታይቷል። እ.አ.አ. ከ1990 ዓ.ም. ጀምሮ 
በትምህርት መስክ በሁሉም የዓለም ክፍሎች አጠቃላይ የሴቶች ተሳትፎ መጠን 10 በመቶ ጨምሯል። 
በአብዛኞቹ የዓለም ክፍሎች ደግሞ በመሠረታዊ ትምህርት የሴቶች የተሳትፎ መጠን ከወንዶች ጋር 
ተቀራራቢ ሆኗል። ይህም ሆኖ ግን አሁንም በትምህርት መስክ ያለውን የጾታ ልዩነት ለማስወገድ 
ተጨማሪ ጥረቶች ያስፈልጋሉ። 

ኢትዮጵያ በሥርዓተጾታ ረገድ ያሉትን ልዩነቶች ለማስወገድ ጥረቶችን ብታደርግም ትምህርትን 
በተመለከተ በወንዶችና በሴቶች መካከል አሁንም ቢሆን ሰፊ ልዩነት ያለ ይመስላል። በኢትዮጵያ 
በሴቶችና በወንዶች የትምህርት ተሳትፎ ላይ እ.አ.አ. በ2011፣ በ2012 እና በ2013 በተለያዩ ዓለማቀፍ 
ድርጅቶች ጥናቶች ተካሂደዋል። ጥናቶቹ እንዳመላከቱትም ወንዶች ከሴቶች በተሻለ የትምህርት ዕድል 
ተጠቃሚ ሆነዋል።

በኢትዮጵያ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ሴቶች 18 በመቶ ብቻ ሲሆኑ ወንዶቹ ግን 42 በመቶ ናቸው። 
ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገቡት ተማሪዎች መካከልም ሴቶቹ 24 በመቶ ብቻ ሆነው ተገኝተዋል። በመሆኑም 
በሁለቱ ጾታዎች መካከል ያለውን የትምህርት ተሳትፎ ልዩነት ለማጥበብ በርካታ ተግባራት በመከናወን 
ላይ ናቸው። ይሁን እንጂ ለረጅም ጊዜ ሥር የሰደደውን ማህበራዊ አመለካከት ሙሉ በሙሉ ለመለወጥ 
ገና ብዙ ሥራ ይጠብቃል።

በአጠቃላይ ሴቶችንና ወንዶችን እኩል የማስተማር ልምድ በሁሉም የዓለም ክፍሎች የዳበረ አይደለም። 
በዚህ የተነሳ የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ ከወንዶች እጅግ ያነሰ ሆኗል። ይህም የሀገራቱን ዕድገት 
በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳው ይገኛል። ከዚህና መሰል ችግሮች በመውጣት ሀገራዊ ዕድገትን ለማስቀጠል 
ከተፈለገ ሚናው ከፍተኛ የሆነውን የሴቶችን ተሳትፎ ማረጋገጥ ይደር የማይባል ጉዳይ ሊሆን ይገባል። 
ስለሆነም የተዛቡ ማህበራዊ አመለካከቶችን በማስወገድ ሴቶችም እንደ ወንዶቹ ሁሉ የትምህርት 
ተጠቃሚ እንዲሆኑና ያሉባቸው አጠቃላይ ተግዳሮቶች እንዲቀረፉ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል። ይህ 
እጅግ አንገብጋቢና ወቅታዊ ጉዳይ ስለሆነም ሁሉም ባለድርሻ አካል የየበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት 
ይገባል።    

 (ሲዳ። 2010። ኢዱኬሽን ጀንደር ኢኳሊቲ። ገጽ1‐7 እና ኦክስፋም ኢትዮጵያ ካንትሪ ፕሮፋይል። 2013። ተሻሽሎ የቀረበ)

የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች ቀጥሎ ተሰጥተዋል

፩. ሀ. እውነት       ረ. ሐሰት

   ለ. እውነት       ሰ. እውነት

   ሐ. እውነት ሸ. ሐሰት
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  መ. እውነት       ቀ. ሐሰት

  ሠ. እውነት        በ. ሐሰት

፪. ያደመጣችሁትን ምንባብ ሐሳብ መሠረት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች መልሱ፡፡

ሀ. ምንባቡ የሚያስተላልፈው መልእክት የሴቶች ከልዩ ልዩ ማህበራዊና መሰል እንቅስቃሴዎች ማግለል 
ጎጂ ልማድ በመሆኑ ልንርቀው  እንደሚገባ ነው፡፡ ጉዳቱም በተለይ በትምህርት መስክ ያለው መገለል 
በማህበረሰቡ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ እንደሚሆን ይገመታል፡፡ ይህንን መሰል የሴቶችን 
ሁለገብ መገለል እንጠየፍ፤ የሚል መልዕክት ያስተላልፋል፡፡

ለ. «ሴት ወደ ማጀት፣ ወንድ ወደ ችሎት» በሚል የተሳሳተ ብሂል ሴቶች ከቤት እንዳይወጡ ተደርገው 
ቆይተዋል። ወንዶች ለመማር፣ ለማወቅ፣ ለመመራመር፣ ለአመራር ወዘተ እንደተፈጠሩ ተደርጎም 
ይታመናል። ቤት ማጽዳትና ማስዋብ፣ ምግብ ማብሰል፣ ልጅ መንከባከብ፣ ወዘተ ደግሞ የሴቶች ሥራ 
እንደሆኑ ይታሰባል። በመሆኑም ወንዶች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ሴቶች እነሱ ብቻ እንዲሠሯቸው 
የግድ ባልሆኑ የቤት ውስጥ ሥራዎች ይጠመዳሉ። በዚህ የተነሳ ወንዶች ከሴቶች የተሻለ የመማር 
ዕድል አገኙ፤ ተጠቃሚም ሆኑ። 

ሐ. በሀገራችን የሴቶችን እኩልነት ለማረጋገጥና ትምህርትን ለሁሉም ለማዳረስ የሚያስችሉ ዓለማቀፋዊ 
ስምምነቶች በተለያዩ ጊዜያት ሲፈረሙ ታይተዋል። እ.አ.አ. እነዚህም በ1981 በ1990፣ በ1995 እና 
በ2005 ድረስ ሁሉም ሕፃናት በተለይ ሴቶች ሰፊ የትምህርት ተሳትፎ እንዲኖራቸው ያረጋግጣል፡፡

መ. ኢትዮጵያ በሥርዓተ ጾታ ረገድ ያሉትን ልዩነቶች ለማስወገድ ጥረቶችን ብታደርግም ትምህርትን 
በተመለከተ በወንዶችና በሴቶች መካከል አሁንም ቢሆን ሰፊ ልዩነት ያለ ይመስላል። በኢትዮጵያ 
በሴቶችና በወንዶች የትምህርት ተሳትፎ ላይ እ.አ.አ. በ2011፣ በ2012 እና በ2013 በተለያዩ ዓለማቀፍ 
ድርጅቶች ጥናቶች ተካሂደዋል። ጥናቶቹ እንዳመላከቱትም ወንዶች ከሴቶች በተሻለ የትምህርት ዕድል 
ተጠቃሚ ሆነዋል። 

ሠ. ሴቶችንና ወንዶችን እኩል የማስተማር ልምድ በሁሉም የዓለም ክፍሎች የዳበረ አይደለም። በዚህ 
የተነሳ የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ ከወንዶች እጅግ ያነሰ ሆኗል። ይህም የሀገራቱን ዕድገት በከፍተኛ 
ደረጃ እየጎዳው ይገኛል። ከዚህና መሰል ችግሮች በመውጣት ሀገራዊ ዕድገትን ለማስቀጠል ከተፈለገ 
ሚናው ከፍተኛ የሆነውን የሴቶችን ተሳትፎ ማረጋገጥ ይደር የማይባል ጉዳይ ሊሆን ይገባል። 
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ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • በጓደኞቻቸው ፊት ቆመው ክርክር/ንግግር ያደርጋሉ፡፡

 • በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ስላለው የሴቶች ተሳትፎ በንግግር ይገልጻሉ፡፡ 

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር፦

በዚህ ክፍለ ትምህርት ትዕዛዝ ፩ ስር ተማሪዎች በቡድን ሆነው የሚከራከሩባቸው ሁለት ተቃራኒ 
ሐሳቦች ተሰጥተዋል፡፡ መከራከሪያ ሀሳቦቹም “ለሴቶች የተለየ ድጋፍ ማድረግ በወንዶች ላይ ተጽእኖ 
ያሳድራል” የሚሉ ናቸው፡፡

እባክዎ መምህር ተማሪዎች እንዲከራከሩ ከማድረግዎ በፊት በተማሪዎች መጽሐፍ የቀረበውን አጭር 
የክርክር መመሪያ ያስረዷቸው፡፡ በመቀጠልም የክፍሉን ተማሪዎች በሙሉ በሁለት ቡድን ከከፈሉ በኋላ 
በደረሳቸው ሀሳብ ላይ በመመስረት ማስረጃዎችን በማቅረብ እንዲከራከሩ ያድርጉ፡፡

በዚህ ክፍለ ትምህርት ትዕዛዝ ፪ ስር ደግሞ ካዳመጡት ምንባብ የተወሰዱ የተለያዩ ይዘቶች ያሏቸው 
ቃላትና ሐረጋት ተሰጥተዋል፡፡ ተማሪዎቹ እነዚህ ቃላትና ሐረጋት የያዙትን መልዕክት ኢኮኖሚያዊ 
ጉዳት፣ ማህበራዊ ጉዳት እና የጤና ጉዳት በማለት በሶስት ምድቦች እንዲመድቧቸውና ለምን 
እንደመደቧቸው በማስረዳት አጭር ንግግር እንዲያደርጉ ተጠይቀዋል፡፡ በመሆኑም እርስዎ በቅድሚያ 
የእነዚህን ሶስት ጽንሰ ሐሳቦች ምንነት ግልጽ እንዲያደርጉላቸውና በመጨረሻም ተማሪዎቹ ያሰሙትን 
ንግግር፤ እዚህ ከተሰጡት መልሶች ጋር በማነጻጸር ምጋቤ ምላሽ ይስጧቸው፡፡

የጥያቄዎች መልሶች ቀጥሎ ተሰጥተዋል  

፪. ከዚህ በታች በቀረበው ሰንጠረዥ ውስጥ የሴቶችን ተሳትፎ ለማሻሻል ይረዳሉ የተባሉ ልዩ ልዩ 
እርምጃዎች ተወስደዋል፡፡ እናንተም እነዚህን ልዩልዩ ጥረቶች የሚያሳዮ ዝርዝር ሐሳቦችን በተተውት 
ቦታዎች ላይ አሟልታችሁ ጻፉ፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች  

 • ልምድ ልውውጥ

 • ክርክር ማካሄድ

 • ሐሳብን በራስ መንገድ መግለጽ
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የከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • “የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች” በሚል ርዕስ የቀረበላቸውን ምንባብ  ፍሬ ሃሳብ ያብራራሉ፡፡

 • የምንባቡን መልዕክት ለይተው ይናገራሉ፡፡

 • የምንባቡን ዝርዝር ይዘት ለይተው ያወጣሉ፡፡  

   ፀሐይ እና ተግዳሮቶቿ

 በ1981

 • ሴቶች እንደ ወንዶች የመማር መብት

   በ1990 

 • ጾታ ሳይለይ ሁሉም ህፃናት እኩል የመማር መብት 

   በ1995  

 • በየትኛውም የትምህርት ደረጃ ሴቶችን ማግለል ማቆም

   በ2005

 • ሁሉም ህፃናት በተለይ ሴቶች በነፃ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት እንዲማሩ ማድረግ

   በ2015

 • በአንደኛና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሥርዐተ ጾታ እኩልነትን ማረጋገጥ

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር  ይዘቶች

 • ጭብጥን መለየት፡፡

 • የጸጥታ ንባብ፡፡
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ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍለ ትምህርት የንባብ ክሂልን ለማስተማር የሚያገለግል “ፀሐይ እና ተግዳሮቶቿ” በሚል ርዕስ 
የቀረበ ጽሑፍ ይገኛል፡፡ ጽሑፉ አንብቦ መረዳትን ከማስተማር ጎን ለጎን እግረመንገዱን ልዩ ፍላጎት 
ያላቸውንና ልዩ ትኩረት የሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጉዳይ ያነሳል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎች ምንባቡን 
ድምጽ ሳያሰሙ በየግላቸው እንዲያነቡ በማድረግ የምንባቡን መልዕክት እንዲረዱና አንብበው እንደጨረሱ 
ከስሩ የቀረቡትን የድህረ ንባብ ጥያቄዎች እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ ከዚያ በፊት ግን የቅድመ ንባብ ጥያቄዎችን 
አሳታፊ በሆነ መንገድ ክፍል ውስጥ ያሰሯቸው፡፡

የድህረ ንባብ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች ከዚህ ቀጥሎ ተሰጥተዋል፡፡

፩. ከላይ የቀረበውን ምንባብ መሰረት በማድረግ ከታች የቀረቡትን ጥያቄዎች በጽሑፍ መልሱ፡፡

 ሀ. ምንባቡ ለአካል ጉዳተኞች እገዛ ማድረግ እንዳለብን፣ ለዚህም የአመለካከት ለውጥ አስፈላጊ

    መሆኑንና አካል ጉዳተኞች እገዛ ከተደረገላቸው ካሰቡበት መድረስ እንደሚችሉ …ያስገነዝባል፡፡

 ለ. ለፈተና የሚያዘጋጃት (የሚያነብላት) ሰው ባለማግኘቷ 

 ሐ. ብሬል እና መቅረፀ‐ድምጽ

 መ.ብሬል መማር ማየት የተሳናቸው ተማሪዎች በራሳቸው መጻፍ እና ማንበብ እንዲችሉ 

     ያስችላቸዋል፡፡

 ሠ. የአካቶ ትምህርት ዓላማ ጉዳት ያለባቸውን ተማሪዎች ልዩ ልዩ ፍላጎቶች ለማሟላት በልዩ

     ሁኔታ የተዘጋጀ ትምህርት ነው፡፡

 ረ. የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች የመገለል ስሜት እንዳያድርባቸው እንደየጉዳታቸው እየታዩ አስፈላጊው

     እገዛ ሊደረግላቸው ይገባል፡፡

 ሰ. የአመለካከት ችግር፤ አንዳንድ ህፃናት ያለባቸውን ችግር መለየት አለመቻል፤ አካል ጉዳተኞች

    ትልቅ ደረጃ ሊደርሱ እንደሚችሉ አለማሰብ… ተግዳሮቶች ናቸው፡፡  

 ሸ. የአንድ ህፃን ተፈጥሯዊ የእድገት ሂደቶች የተባሉት፤ ህፃኑ ተወልዶ ሲያድግ የሚያከናውናቸው

    የመናገር ሂደቶች (ድምፅ ‐ ቃላት ‐ አረፍተ ነገር)፣ የእንቅስቃሴ ሂደቶች (መገልበጥ ‐ መሳብ 

     ‐ መዳህ ‐ መራመድ)  

፪. ሐረጋትን በራስ አባባል የመግለጽ መነሻ መልሶች

 ሀ. በጣት የሚቆጠሩ፡‐ ጥቂት፣ በቁጥር አነስተኛ የሆነ

 ለ. ሥር ሳይሰድ፡‐ ሳይባባስ፤ ሳይጎለብት

 ሐ. ወጣ ያለ፡‐ ያልተለመደ፣ የተለየ፣ አዲስ 

 መ. ተስፋ መቁረጥ፡‐ ሽንፈት፣ ሙከራን ማቆም 

 ሠ. ትኩረት የሚሹ፡‐ ተጨማሪ እገዛና ድጋፍ የሚፈልጉ
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    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • የቃላትን አውዳዊ ፍች በማዛመድ ያሳያሉ፡፡

 • የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች መገልገያ ቁሶችን አገልግሎት ይገልጻሉ፡፡ 

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በመጀመሪያው ትዕዛዝ ተማሪዎች ከምንባቡ ለወጡ ቃላት አውዳዊ ፍች እየፈለጉ እንዲያዛምዱ 
ተጠይቀዋል፡፡ በመሆኑም ትክክለኛውን መልስ ለመመለስ እንዲረዳቸው ቃሎቹን ከምንባቡ ውስጥ 
ፈልገው እንዲያገኟቸው ይምከሯቸው፡፡ ቃሎቹን በቀላሉ እንዲያገኟቸው ጠቁረው ተጽፈዋል፡፡ ጥንድ 
ጥንድ ሆነው እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ በሁለተኛው ትዕዛዝ ስር ደግሞ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች 
የሚጠቀሙባቸውን ቁሶች አገልግሎት እንዲገልጹ ተጠይዋል፡፡ በመሆኑም አስፈላጊውን ዝግጅት 
በማድረግ ምጋቤ ምላሽ ይስጧቸው፡፡

የጥያቄዎቹ መነሻ መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩.ቃላትን በአውዳዊ ፍቻቸው የማዛመድ ጥያቄዎች መልሶች

 1. ረ 6. ሠ

 2. ሸ 7. በ

 3. ሰ 8. መ

 4. ቀ 9. ሀ

 5. ለ 10. ሐ

 ፪. የቁሶችን ተጠቃሚዎችና የሚሰጡትን አገልግሎት መግለጽ መነሻ መልሶች

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች  

 • የቃላት አውዳዊ ፍቺ፡፡

 • የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች ቁሶች አገልግሎት፡፡

የቁሳቁስ ስም የትኞቹ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች 
ይጠቀሙበታል?

ቁሳቁሶቹ ለምን ይጠቅማሉ? 

ብሬል ማየት የተሳናቸው የብሬል ወረቀቱን አጣብቆ ለመያዝና 
መስመር ጠብቀው እንዲጽፉ 
ያግዛቸዋል፡፡
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የቁሳቁስ ስም የትኞቹ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች 
ይጠቀሙበታል?

ቁሳቁሶቹ ለምን ይጠቅማሉ? 

 ኬን ማየት የተሳናቸው ኬን በሚንቀሳቀሱ ጊዜ በእጃቸው የሚይዟት 
ቀጭን ተጣጣፊ ዘንግ ስትሆን፤  መንገድ ላይ 
አደጋ እንዳይደርስባቸው ታግዛቸዋለች፡፡ 
(ለተሸከርካሪዎችም ሆነ ለእግረኞች ማየት 
የተሳናቸው መሆናቸውን በቀላሉ እንዲለዩ እና 
እገዛ እንዲያገኙ ታግዛቸዋለች፡፡)

የብሬል ወረቀት ማየት የተሳናቸው የብሬል ወረቀት ከርዳዳ ሲሆን ማየት ለተሳናቸው 
ተማሪዎች መጻፊያ ነው፡፡

ስታይለስ (Stylus 
Pen)

ማየት የተሳናቸው ስታይለስ ወስፌ መሰል ሹል እቃ ሲሆን፤ ማየት 
የተሳናቸው ተማሪዎች የብሬል ወረቀቱን እየወጉ 
የሚፈልጉትን ነገር ለመጻፍ የሚያገለግል ነው

ተሸከርካሪ ወንበር የእግር (የወገብ) ጉዳት ላለባቸው የእግር ወይም የወገብ ችግር ያለባቸው አካል 
ጉዳተኖች ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ 
የሚጠቀሙበት ነው፡፡

 ክራንች የእግር ጉዳት ላለባቸው የእግር ጉዳት ያለባቸው ወገኖች ከቦታ ቦታ 
ለመንቀሳቀስ የሚጠቀሙበት ነው፡፡ 

የእይታ መነፅር በከፊል ማየት የተሳናቸው በርቀት ወይም በቅርበት ማየት ለማይችሉ 
ተማሪዎች እይታቸውን ለማስተካከል 
ይጠቅማል፡፡

• ሀይለኛ የፀሐይ  ጨረር ለመከላከል ያግዛል፡፡ 

ማዳመጫ መሳሪያ በከፊል መስማት ለተሳናቸው ድምጽን በማጉላት በቀላሉ እንዲሰሙ ያግዛል፡፡ 
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    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ገላጭ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡

     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡‐ ሰዋስው

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት

 • የቃላት አገባብ ስህተት ያለባቸውን አረፍተ ነገሮች አስተካክለው ይጽፋሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍለ ትምህርት ተማሪዎች ገላጭ ድርሰት እንዲጽፉ የሚያደርግ ርዕሰ ጉዳይ ቀርቧል፡፡ 
በመሆኑም በቅድሚያ ለተሰጡት ርዕሰ ጉዳዮች መነሻ የሚሆኑ  ሐሳቦችን በአስተዋጽኦ መልክ 
ያዋቅሩላቸው፡፡ በመቀጠልም በተነደፈው አስተዋጽኦ ላይ ተመስርተው ገላጭ ድርሰት እንዲጽፉ ያድርጉ፡፡ 
ሁሉም ተማሪዎች ገላጭ ድርሰት የመጻፍ ሙከራ እንዲያደርጉ ይከታተሏቸው፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ክፍል ስድስት በአረፍተ ነገር ውስጥ የቃላት አገባብን ይመለከታል፡፡ አንድን አረፍተ ነገር የሚያዋውሩ 
ቃላት በተገቢው ቦታ መገኘት አለባቸው፡፡ ቃላት ባልተፈቀደላቸው ቦታ የሚገቡ ከሆነ የአረፍተ ነገሩ 
መዋቅር ይዛባል፤ ትርጉሙም ሊቀየር ይችላል፡፡ በመሆኑም በቅድሚያ የቃላት አገባብን በሚመለከት 
ገለጻ ያድርጉላቸው፡፡ በመቀጠልም በአረፍተ ነገሮቹ ውስጥ ያለቦታቸው የገቡትን ቃላት በትክክለኛ 
ቦታቸው በማስገባትትክክለኛ አረፍተ ነገር እንዲመሰርቱ ያድርጓቸው፡፡ በመጨረሻም የሰሩትን 
በመመልከት ግብረ መልስ ይስጧቸው፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ገላጭ ድርሰት፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • በአረፍተ ነገር ውስጥ የቃላት አገባብ፡፡
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ከዚህ በታች አረፍተ ነገሮቹ ተስተካክለው ቀርበዋል

 ሀ. ሱስ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ቀውስ ውስጥ ይከታል፡፡ 

 ለ. ማንበብ ያስተሳሰብ አድማስን ያሰፋል፡፡

 ሐ. ደን ለእንስሳት መኖሪያነት ያገለግላል፡፡

 መ. ታላቁ የህዳሴ ግድብለኢትዮጵያ ኩራት ነው፡፡

 ሠ. ሽማግሌው የተጣሉ ሰዎችን በማስታረቅ ይታወቃሉ፡፡

 ረ. አቶ ሰይፉ የከባድ መኪና ሾፌር ነው፡፡ 

 ሰ. የልጅቱ ዓላማ ዩኒቨርሲቲ ገብታ ህግ ማጥናት ነው፡፡

 ሸ. ኢትዮጵያ የራሷ ፊደል ያላት አገር ናት፡፡

 ቀ. ወላጆች ልጆቻቸውን  ማስተማር አለባቸው፡፡

 መርጃ መሳሪያዎች

 • የሰዋስው መጻሕፍት

 • ጋዜጦች

 • መጽሔቶች

 • ጥናታዊ ጽሑፎች

 ግምገማ

 • የአዳመጡትን ምንባብ  መረዳታቸውን የቃል ጥያቄ አቅርቦ  ማረጋገጥ፡፡ 

 • በንግግር ተግባራት መሳተፋቸውንና አቀራረባቸውን በክፍል ውስጥ መመልከትና ማረጋገጥ፡፡

 • በንባብ ክፍል የቀረበውን ጽሑፍ አንብበው መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • በጓደኞቻቸው ፊት ቆመው ሥርዓትን ጠብቀው ክርክር ማድረጋቸውን በምልከታ ማረጋገጥ፡፡ 

 • ገላጭ ድርሰት  መጻፋቸውን ማስታወሻ ደብተሮቻቸውን መመልከትና ማረጋገጥ፡፡

 • የቃላት አገባባዊ ፍቺ በትክክል መስጠታቸውን መልመጃ ሰጥቶ በማረም ማረጋገጥ፡፡ 

 • ሰዋስዋዊ ሕጎችን በአረፍተ ነገር ውስጥ አስተካክለው ማስፈራቸውን መልመጃ ሰጥቶ በማረም

   ማረጋገጥ፡፡ 
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ምዕራፍ ስድሰት: አካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ (8 ክፍለ ጊዜ) 

 ርእስ፡‐ በረሃማነትን እንከላከል (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር)

 ‐ የተራቆተ አካባቢን ማልማት (የማንበብ ክሂልን ለማስተማር)

  የሚጠበቁ ውጤቶች
 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • አዳምጠው የምንባቡን ፍሬ ነገር በማስታወሻቸው ይጽፋሉ፡፡

 • በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡

 • አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ይለያሉ፡፡

 • አንብበው የምንባቡን ይዘት ያብራራሉ፡፡

 • ምንባቡን መሰረት በማድረግ ለቃላት ተመሣሣይ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • ድርሰትይጽፋሉ፡፡

 • የምዕላድን ምንነት ይበይናሉ፡፡

 • የምዕላድ አይነቶችን ይለያሉ፡፡

 • ከቃላት ውስጥ ነጻ እና ጥገኛ ምዕላዶችን ይለያሉ፡፡  

ክፍለ ትምህርቶች

ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

በረሃማነትን እንከላከል

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች

 • “በረሃማነትን እንከላከል” የሚለውን ምንባብ ጭብጥ ያስረዳሉ፡፡ 

 • የምንባቡን ዝርዝር ይዘቶች ለይተው ያወጣሉ፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር  ይዘቶች

 • አዳምጦ መመለስ

 • ያልተሟሉ ሐሳቦችን ማሟላት
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

የንባብ ጊዜ ጥያቄዎች 

ተማሪዎች! የደን ጭፍጨፋን መቀነስ ሲባል ምን ማለት ነው? ደንን መጠበቅና ማልማትስ? ለሁለት 
ደቂቃ ያህል አስቡና የመጣላችሁን መልስ ለመምህራችሁ ተናገሩ፡፡

ውድ መምህር! ተማሪዎቹ የምዕራፉን ትምህርት ከመጀመራቸው በፊት የምዕራፉን ዓላማዎች 
እንዲያነቡና በዓላማዎቹ ላይ የሚያነሱት ጥያቄ ካለ እንዲጠይቁ ይንገሯቸው፤ በቂ ጊዜም ይስጧቸው፡፡ 
በመቀጠልም አንድ ምንባብ እንደሚያቀርቡላቸው በመንገር ምንባቡን በጥሞና ለማድመጥ እንዲዘጋጁ 
ያድርጓቸው፡፡

በክፍል አንድ የማዳመጥ ክሂልን የተመለከቱ የተለያዩ ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን፣ እነዚህ  ጥያቄዎች 
ከዚህ በታች “የአየር ንብረት ለውጥን እንከላከል” በሚል ርዕስ እንዲደመጥ በቀረበው ገለጻ ላይ 
የተመሰረቱ ናቸው፡፡ ስለዚህ እንደአመቺነቱ በመቅረጸ‐ድምጽ (ቴፕ ሪከርደር)፣ በሞባይል በመቅዳት 
ወይንም እራስዎ በንባብ ሊያስደምጧቸው ይችላሉ፡፡ ሆኖም ምንባቡን ማስደመጥ ከመጀመርዎ በፊት 
እናዳምጣለን ብለው የሚገምቱትን እንዲናገሩ ዕድል ይስጧቸው፡፡ ቀጥለዉም ጥያቄ ቁጥር ፩ በሚያዘዉ 
መሰረት የሰፈሩትን አምስት ጥያቄዎች በጽሑፍ እንዲመልሱ ይንገሯቸው ፡፡ ጥያቄዎቹን ለመስራት 
እንዲያመቻቸዉ ጽሑፉን እያዳመጡ መልሶቻቸዉን መፈለግ እንዳለባቸው ይምከሯቸው፡፡ እንዲሁም 
በትዕዛዝ ፪  ስር ለቀረቡት ጥያቄዎች፣ ካዳመጡት ምንባብ አንጻር ክፍት ቦታዎችን በትክክለኛ ቃላት 
እንዲሞሉ በቂ ነዉ ያሉትን ጊዜ ይስጧቸው፡፡

በረሃማነትን እንከላከል

የአየር ንብረት ለውጥ፣ ባልተለመደ መልኩ ምድራችንን እየተፈታተናት የመጣ የዘመናችን የተፈጥሮ 
አደጋ ነው። ለውጡ የተፈጥሮ ሚዛንን በማዛባት፣ የምድራችንን የውሀ ትነት መጠን በከፍተኛ ደረጃ 
እንዲባባስ አድርጓል። በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የአብዛኛዎቹ የውሀ አካላት መጠን ቀንሷል፤ 
አንዳንዶቹ የውሀ አካላት ደግሞ ጠፍተዋል። ይህም በሰው ልጆች የዕለት ተዕለት ግንኙነት ላይ ከፍተኛ 
ተፅዕኖ የሚፈጥር ጤናማ ያልሆነ የሙቀት መጨመር እንዲከሰት አድርጓል። 

ከነዚህ ተፅእኖዎች ለመላቀቅ ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ተጋላጭነትን ለመቀነስ በሚያስችሉ ተግባራት 
ላይ መሰማራት ተገቢ ይሆናል። ከተግባራቱም መካከል የደን ጭፍጨፋን መቀነስና የደን ሽፋንን 
መጨመር ዋና ዋናዎቹ ናቸው። 

ደኖች የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ ከፍተኛ ሚና አላቸው። በተለይ በምድር ወገብ አካባቢ የሚገኙ 
ትሮፒካል ደኖች ከፍተኛ ድርሻ አላቸው። እነዚህ ደኖች ከፍተኛ የሆነ የካርቦን ጋዝን በግንዳቸውና 
በሥራቸው ይዘው በማስቀረት የካርቦን ልቀትን ይቆጣጠራሉ፤ አካባቢን ከአየር ብክለት ይታደጋሉ። የደን 
ጭፍጨፋ፣ በዛፍ ግንዶችና ሥሮች ተይዞ የነበረውን ካርቦን፣ ወደ ከባቢ አየር እንዲለቀቅ በማድረግ 
ከፍተኛ የካርቦንዳይኦክሳይድ ክምችት ይፈጥራል። ጭፍጨፋው የደኖች መመናመንን ስለሚፈጥር አካባቢ 
ይራቆታል፤ ጎርፍ ይከሰታል፤ የላይኛው የአፈር ክፍል በጎርፍና በነፋስ እየተጠረገ ስለሚሄድ ምርት 
ይቀንሳል፤ ድርቅም ይከሰታል።
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በደን መጨፍጨፍ ምክንያት ኢትዮጵያም የአየር ንብረት ለውጥ ታይቶባታል። በተለያዩ አካባቢዎች 
ጎርፍ ተከስቷል፤ መሬት ለምነቱን አጥቷል፤ ድርቅ ተከስቷል። ለዚህም ምክንያት የሆነው የደን ሽፋን 
መጠን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መምጣቱ ነው። በመሆኑም የደን መጨፍጨፍ የሚያስከትለውን ችግር 
ለመግታት ደንን መጠበቅና ማልማት ያስፈልጋል። 

ደን ማልማት የአየር ንብረት ለውጥን ለመግታትና የአካባቢ ሥርዓተ‐ምህዳርን ለመጠበቅ ያስችላል። 
ይህም ማለት ደንን ማልማት የአፈር መሸርሸርን በመከላከል የመሬት ለምነትን ያስጠብቃል፤ የውሀ 
ሀብት እጥረት እንዳይኖርና ንጹህ ውሀ ለማግኘትም ይረዳል። ለዱር እንስሳትና ለአዕዋፍ በመኖሪያነትና 
በምግብ ምንጭነት ያገለግላል። የአካባቢ ውበትን ይጠብቃል፤ በተጨማሪም ለመናፈሻ አገልግሎትም 
ይውላል። እንዲሁም የደን ልማትን በማስፋፋት የካርቦን ልቀትን በመቀነስ የአየር ንብረት ለውጥን 
መግታት ይቻላል። 

የአየር ንብረት ለውጥን ለመግታት ሚና ያላቸውና የካርቦን ልቀት የሚቀንሱ አሠራሮች መዘርጋት 
ያስፈልጋል፡፡ በአጠቃላይ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀነስ በዋናነት የደን ጭፍጨፋን መቆጣጠር 
ያስፈልጋል። በዚህም ሊከሰት የሚችለውን የአየር ሚዛን መዛባት ችግር ማስተካከል ይቻላል። 
በተጨማሪም በተጨፈጨፉ ደኖች ምትክ ችግኞችን መትከልና የተራቆቱ ቦታዎችን ማልማት ችግሩን 
ለመቋቋም ይጠቅማል። 

(የኢትዮጵያ ሥነሕዝብ፣ ጤናና አካባቢ ጥምረት፣ 2006። ማሻሻያ ተደርጎበት የተወሰደ።)

የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች ቀጥሎ ቀርበዋል

፩. ሀ. የአየር ንብረት ለውጥ በምድር ላይ ከጊዜ ወደጊዜ እየጨመረ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት

      የተፈጥሮ አደጋዎች እየተበራከቱ ነው፡፡ በመሆኑም እኛ የሰው ልጆች ደንን በማልማት እና

      በመንከባከብ የአየር ንብረት ለውጥን መቀነስ እንዳለብን ያስተምራል፡፡

   ለ. ‐ የተፈጥሮ ሚዛን መዛባት

   ‐ የውሃ ትነት መጨመር

   ‐ የውሀ አካላት መጠን መቀነስ

   ‐ የሙቀት መጨመር

   ሐ. ‐ የደን ጭፍጨፋን መቀነስ እና ደንን ማልማት

   መ. ዛፎች በግንዳቸውና በስሮቻቸው የካርቦን ጋዝን አምቀው በመያዝ የካርቦን ልቀትን መቆጣጠር

       ስለሚችሉ ነው፡፡

   ሠ. አካባቢ ይራቆታል፤ ጎርፍ ይከሰታል፤ የአፈር ለምነት ይቀንሳል፤ ምርት ይቀንሳል፤ ሙቀት

      ይጨምራል፤ ድረቅ ይከሰታል
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   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • በተሰጣቸው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ክፍል ሁለት የመናገር ክሂልን የሚመለከት ሲሆን ከላይ ለማዳመጥ ክሂል ማስተማሪያነት በቀረበው 
ምንባብ ላይ የተመሰረተ ሆኖ ሁለት ጥያቄዎችን የያዘ ነው፡፡ ጥያቄው ተማሪዎቹ የውይይትን መመሪያ 
መሰረት አድርገው በቡድን እንዲወያዩ የሚጠይቅ ሲሆን ይህን ውይይት ለማካሄድ ተማሪዎቹ አምስት 
አምስት ሆነው ቡድን እንዲመሰርቱ ያድርጉ፡፡ ቡድናቸውን ከመሰረቱ በኋላ ከመካከላቸው አንድ አወያይ፤ 
አንድ ጸሐፊና ሦስት ተወያይ አድርገው እንዲሰይሙ ያድርጉ፡፡ ቀጥለውም ቀደም ባለው ምዕራፍ ውስጥ 
የተማሩትን የውይይት መመሪያ አጠር አድርገው በመከለስ ያልገባቸው ነገር እንዳለ እንዲጠይቁ 
ያበረታቷቸው፡፡ በመጨረሻም የተመረጡት ተማሪዎች የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለያዩ መንገዶች 
የአየር ንብረት ለውጥን እንዴት እንደሚቆጣጠሩ ውይይት ካደረጉ በኋላ የደረሱበትን ሐሳብ በንግግር 
ለክፍሉ ተማሪዎች እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡ ለዚህም ይረዳቸው ዘንድ በመረጡት ርዕሰ ጉዳይ ላይ 
የተለያዩ ጽሑፎችን በማንበብ፤ በርዕሱ ላይ እውቀት ያላቸውን ሰዎች በመጠየቅ መረጃ ሰብስበው 
በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ተዘጋጅተው እንዲመጡ ያድርጓቸውና እያንዳንዱ ቡድን በየተራ እየወጣ 
እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ሌሎች ተማሪዎችም በውይይቱ ሂደት የሚቀርቡትን ሐሳቦች ማስታወሻ በመያዝ፣ 
ያልገባቸው ጥያቄ ካለ እንዲጠይቁ ያበረታቷቸው፡፡ ቀጥሎም ውይይቱን ያቀረቡት ተማሪዎች ለቀረቡት 
ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጡ ያድርጉ ወይም እርስዎ ራስዎ ግብረ መልስ በመስጠት ውይይቱን ያጠናቁ፡፡

፪. ሀ. ለመግታት                              ሠ. መዛባት

   ለ. ለምነት                                ረ. በምድር ወገብ፤ ፕሮቶኮል

   ሐ. አእዋፍ፤ በምግብነት                     ሰ. መጠን

   መ. መቆጣጠር                             ሸ. ካርቦን

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • የአየር ንብረት ለውጥ መቆጣጠሪያ ስልቶች ላይ መወያየት፤

 • በጋራ የመስራት ባህል ላይ ንግግር ማድረግ  
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   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ምንባቡን በተለያዩ ስልቶች አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ይናገራሉ፡፡

 • ምንባቡን አንብበው የምንባቡን ይዘት ያስረዳሉ፡፡ 

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

የተራቆተ አካባቢን ማልማት

ውድ መምህር! 

በክፍል ሦስት የቀረበው የማንበብ ክሂል ሲሆን  ይህን የሚመለከቱ ጥያቁዎችም ቀርበዋል፡፡ 
የመጀመሪያው ጥያቄ ቅድመ ንባብ ነው፡፡ በዚህ ስር ተማሪዎች በጥንድ ሆነው እየተወያዩ 
የሚመልሷቸው ሦስት ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ እዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ጊዜ ይስጧቸው፡፡ 
በመቀጠልም ምንባቡን እንዲያነቡ አስር ደቂቃ በመስጠት በዝምታ (በለሆሳስ) እንዲያነቡ ያድርጉ፡፡ ይህን 
ካጠናቀቁ በኋላ በድህረ ምንባብ የቀረቡትን ጥያቄዎች መነሻ አድርገው ምንባቡን ደጋግመው  በማንበብ 
ጥያቄዎቹን እንዲሰሩ ያድርጉ፡፡ 

የድህረ ማንበብ ጥያቄዎች መነሻ መልሶች ቀጥሎ ተሰጥተዋል፡፡

፪.የተሰጡትን ሐሳቦች የመመደብ መልሶች

 1. የመሬት መራቆት፤  ለልማት መነሻ ምክንያት ነው፡፡

 2. ችግኝ መትከያ ጉድጓድ መቆፈር፤ ችግኝ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ነው፡፡

 3. መተዳደሪያ ደምብ ማውጣት፤ ችግኙ እንዳይደርቅ የተደረገ ጥንቃቄ

 4. የእንስሳት መኖ መጨመር፤ ከልማት የተገኘ ውጤት

 5. የእርከን ሥራ ማከናወን፤ ችግኝ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ነው፡፡

 6. የግጦሽ ሣር እጥረት፤ ለልማት መነሻ ምክንያት ነው፡፡

 7. የውሀ እጥረት መከሰት፤ ለልማት መነሻ ምክንያት ነው፡፡

 8. ምንጭ ማጎልበት፤ ችግኝ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ነው፡፡

 9. ችግኝ ማፍላት፤ ችግኝ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ነው፡፡

 10. ጥብቅ ደን መፍጠር፤ ከልማት የተገኘ ውጤት

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • የተለያዩ የንባብ ስልቶች ተጠቅሞ ማንበብ፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት 

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ለቃላት አውዳዊ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • ለቃላት ተቃራኒ ፍች ይሰጣሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

በክፍል አራት የቀረበው የቃላትን አውዳዊ እና ተቃራኒ ፍች የሚመለከቱ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው፡፡ 
በዚህ ጥያቄ መነሻነት  ተማሪዎቹ የምንባቡን ሐሳብ መነሻ በማድረግ ለቀረቡት ቃላት አገባባዊ እና 
ተቃራኒ ፍች እንዲሰጡ ያድርጉ፡፡ ለዚህ ተግባርም ይረዳዎት ዘንድ ተማሪዎችዎን በጥንድ ሆነው 
እንዲሰሩ ያድርጉ፡ በመጨረሻም የተማሪዎችን ምላሽ መነሻ አድርገው ትክክለኛ መልሶችን 
ያረጋግጡላቸው፡፤

በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልስ

፩. በምንባቡ መሰረት ቃላትን በተቃራኒፍችማዛመድ፡፡

 1. መ 6. ቀ

 2. ሸ 7. ሐ

 3. በ 8. ሰ

 4. ሀ 9. ለ

 5. ረ 10. ሠ   

 11. የአፈር ለምነት መጨመር፤ ከልማት የተገኘ ውጤት

 12. እንስሳት ወደ ችግኙ እንዳይሄዱ፤ ችግኙ እንዳይደርቅ የተደረገ ጥንቃቄ

 13. ችግኙ እንዳይደርቅ መንከባከብ፤ ችግኙ እንዳይደርቅ የተደረገ ጥንቃቄ

 14. የአፈር ለምነት መቀነስ፤ ለልማት መነሻ ምክንያት ነው፡፡

 15. ችግኝ መትከል፤ ችግኝ ለመትከል ቅድመ ዝግጅት ነው፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • የቃላት አውዳዊ ፍች፡፡

 • የቃላት ተቃራኒ ፍች፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • የቀረበውን ቢጋር መሰረት በማድረግ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ይህ ክፍል ተማሪዎች ቢጋርን ተጠቅመው ድርሰት እንዲጽፉ የሚያዝ ነው፡፡ ለዚህም ይረዳቸው ዘንድ 
አራቱን ወቅቶች (ክረምት፣ ፀደይ፣ በጋና በልግ)  የሚመለከቱ ክስተቶች በርዕስነት (መነሻ ሀሳብነት) 
ቀርበዋል፡፡ እርስዎም ተማሪዎችዎ አምስት አምስት ሆነው ቡድን እንዲመሰርቱ ካደረጉ በኋላ ከቀረቡት 
ርዕሶች መካከል አንዱን በመምረጥ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር የወቅቶቹን ትክክለኛ ባህሪ  
የሚገልጽ ድርሰት እንዲጽፉ ያድርጓቸው፡፡ 

፪. ለቃላት አገባባዊ ፍች መስጠት መነሻ መልሶች

 ሀ. የሚግጡት፡‐ የሚበሉት

 ለ. እንዲሁ፡‐  በከንቱ፣ ያለምክንያት

 ሐ. አንጸባረቁ፡‐ ገለጹ፤ አስተያየት ሰጡ

 መ. ማፍላት፡‐ ማብቀል

 ሠ. ካብ፡‐ የድንጋይ አጥር

 ረ. እርከን፡‐ አነስተኛ ግድብ

 ሰ. ጥሩምባ፡‐ የትንፋሽ መሳሪያ፣ ሲነፋ ከፍተኛ ድምፅ የሚያወጣ

 ሸ. አመሩ፡‐ ሄዱ

 ቀ. ደንብ፡‐ ሕግ

 በ. መኖ፡‐ የእንስሳት ምግብ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ቢጋርን ተጠቅሞ ድርሰት መጻፍ
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     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

የበክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • የምዕላድ አይነቶችን ለይተው ያሳያሉ፡፡  

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ክፍል አምስት ሰዋስውን ይመለከታል፡፡ በዚህም የምዕላድ ምንነትና አይነቶቹን  የሚመለከት ገለጻ 
በተማሪው መማሪያ መጽሐፍ ውስጥ  ቀርቦልዎታል፡፡ እርስዎም የምዕላድን ምንነት በዝርዝር 
ካስረዷቸው በኋላ በቀረቡት ቃላት ውስጥ የሚገኙትን ምዕላዶች ነጻ እና ጥገኛ ምዕላድ በማለት 
ተማሪዎቹ እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡ በሁለተኛውና ሦስተኛው ትዕዛዝ ስር ደግሞ ነጻ እና ጥገኛ ምዕላዶችን 
በማቀናጀት ቃላት እንዲመሰርቱና መስራች ምእላዶችን በመጠቀም አዳዲስ ቃላት እንዲመሰርቱ 
ይጠበቃል፡፡ በመሆኑም አስፈላጊውን ማብራሪያ ካደረጉላቸው በኋላ በግላቸው እንዲሰሩት ያድርጉ፡፡ 
በመጨረሻም ትክክለኛውን መልስ በማረጋገጥ ጽሑፋዊ ምጋቤ ምላሽ ይስጧቸው፡፡

በናሙናነት የተመረጡ መልሶች

፩. ከዚህ በታች በቀረቡት ቃላት ውስጥ የሚገኙትን ምዕላዶች ነጻ እና ጥገኛ ምዕላድ በማለት መልሱ፡፡

ምሳሌ (ቃል) ነፃ ምዕላድ ጥገኛ ምዕላዶች

ቅድመ አምድ 
ቅጥያ

ድህረ አምድ ቅጥያዎች

      ላሞቻቸው ላም ‐ኦች ‐ኣቸው

ስለሀገር ሀገር ስለ‐

ሀ. ወንድሜ ወንድም ‐ኤ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • ነፃና ጥገኛ ምዕላዶች፡፡
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ለ. ሸሻችሁት ሸሸ ‐ኣችሁ ‐ት

ሐ. ከሴቶች ሴት ከ‐ ‐ኦች

 መ.ውይይታችን ውይይት ‐ኣችን

ሠ. መሄዱ ሄደ መ‐ ‐ኡ   

ረ. በረኛው በር ‐ኧኛ ‐ው

ሰ. ፍየልዋ ፍየል ‐ዋ

ሸ. አገኘቻቸው አገኘ ‐ኧች      ‐ኣቸው

ቀ. ስለትምህርቱ ትምህርት ስለ‐ ‐ኡ

በ. በሰላሙ ሰላም በ‐    ‐ኡ

፪. ነጻ እና ጥገኛ ምዕላዶችን በማጣመር ቃላት የመመስረት መልሶች፡፡

ሀ. የቤተሰባችን ረ. ጥናታዊ

ለ. ድምበርተኛ ሰ. ሰብሯል

ሐ. ሆዳሞች ሸ. አትሄድም

መ. ድርቆሽ ቀ. እንሰጣችኋለን

ሠ. ስለእናታችን በ. ትርፋማው

፫. ጥገኛ ምዕላዶችን ተጠቅሞ ቃላት መመስረት መልሶች

   ሀ. ወተታም ረ. ልባም

ለ. ድንጋያማ ሰ. አሸዋማ

ሐ. ልጅነት       ሸ. ዜግነት

መ. በረኛ       ቀ. ሰማያዊ

   ሠ. ዘመናዊ       በ. ፈረሰኛ    
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መርጃ መሳሪያዎች

 • ጋዜጦች

 • መጽሔቶች

 • መጻሕፍት

ግምገማ

 • ከምንባቡ የወጡ  ጥያቄዎችን በአግባቡ መመለሳቸውን በምልከታ ማረጋገጥ፡፡

 • ባዶ ቦታዎችን በተገቢ ቃላትና ሐረጎች መሙላታቸውን መልመጃ ሰጥቶ በማረም ማረጋገጥ፡፡

 • መልዕክትን በትክክል አጠቃሎ የማቅረብ ችሎታቸውን መልመጃ ሰጥቶ ስራዎቻቸውን በመመልከት

    በግብረ መልስ ማረጋገጥ፡፡
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ምዕራፍ ሰባት፡ በልዩነት ውስጥ አንድነት (8 ክፍለ ጊዜ) 

  ርዕስ፡‐ የዘይሴ ባህላዊ ጋብቻ (ማዳመጥን ለማስተማር)

  ‐ ተበቺሳ  (የማንበብ ክሂልን ለማስተማር)

   የሚጠበቁ ውጤቶች

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • እያዳመጡ ማስታወሻ ይይዛሉ፡፡

 • አዳምጠው ጥያቄዎችን በቃል ይመልሳሉ፡፡

 • ካዳመጡት ምንባብ ለወጡ ቃላት እና ሐረጋት አገባባዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ያደርጋሉ፡፡

 • ምንባቡን በፀጥታ በማንበብ ጭብጡን ይለያሉ፡፡

 • ካነበቡት ምንባብ ዝርዝር መረጃዎችን ይለያሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ እና ተቃራኒ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • በመረጡት ርዕስ ላይ ስዕላዊ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡

 • የአረፍተ ነገር ባለቤትን ለይተው ያወጣሉ፡፡

 • የአረፍተ ነገር ግስን ለይተው ያወጣሉ፡፡

 • የፈሊጣዊ  አነጋገሮችን ፍቺ ያስረዳሉ፡፡

ክፍለ ትምህርቶች

   ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • “የዘይሴ ብሔረሰብ ባህላዊ ጋብቻ ” የሚለውን ምንባብ ካደመጡ በኋላ ስለምንባቡ የተገነዘቡትን

    ያስረዳሉ፡፡

 • በምልልስ ሐሳባቸውን ይገልጻሉ፡፡  

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ምንባብ ማዳመጥ፡፡
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 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

የማዳመጥ ጊዜ ጥያቄዎች

 • በዘይሴ ባህላዊ ጋብቻ ላይ ወሳኝ ሚና ያለው ማን ይመስላችኋል?

ውድ መምህር! 

የእለቱን ምንባብ ከማንበብዎ ወይም ከማስነበብዎ በፊት የምንባቦቹን ርዕስ እና ለክፍለ ጊዜዎቹ 
የታቀዱትን የትምህርት አላማዎች በጥቁር ሰሌዳው ላይ መጻፍዎን አይዘንጉ፡፡ በዚህ ክፍል የተለያዩ 
ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን እንደአመቺነቱ እርስዎም በንባብ ሊያሰሟቸው ይችላሉ፡፡ ሆኖም ምንባቡን 
ማስደመጥ ከመጀመርዎ በፊት እናዳምጣለን ብለው የሚገምቱትን ሐሳብ እንዲናገሩ ዕድል ይስጧቸውና 
ምንባቡን ለተማሪዎች ሁሉ በሚሰማ ድምጽ ያንብቡላቸው፡፡ እርስዎ አንብበው ከጨረሱ በኋላ ፍቃደኛ 
የሆኑ የተወሰኑ ተማሪዎች ለጓደኞቻቸው እንዲያነቡላቸው ያድርጉ፡፡ ቀጥለውም  በድህረ ንባብ 
የቀረቡትን ጥያቄዎች ትዕዛዙ በሚያዘው መሠረት የሰፈሩትን አስር ጥያቄዎች እስኪረዷቸው ድረስ 
ደጋግመው እንዲያነቧቸው ይምሯቸው፡፡ ከዚያም ገለጻውን እያዳመጡ መልሶቻቸውን መፈለግ 
እንዳለባቸው አሳስበው ምንባቡን ራስዎ በድጋሚ አንድ ጊዜ ያንብቡላቸው፡፡ የማዳመጥ ተግባሩን 
እንዳጠናቀቁ፣ መልሶቻቸውን ለማስተካከል እንዲችሉ የአምስት ደቂቃ ጊዜ ከሰጧቸው በኋላ፣ 
ያመለጧቸው ሐሳቦች ካሉ ይጠይቋቸው፡፡

የዘይሴ ብሔረሰብ ባህላዊ ጋብቻ

የሰው ልጅ በሕይወት ዘመኑ በተለያዩ የሕይወት ዑደቶች ውስጥ ያልፋል፡፡ የመጀመሪያዎቹ የሕይወቱ 
ዘመናት የመሸጋገሪያ ሥነስርዓት የሚያካሂድባቸው ሲሆኑ ቀጥሎ የሚመጣው የመቀላቀያ ሥነስርዓት 
የሚያካሂድበት ነው፡፡ በመጨረሻም ይህችን ዓለም ሲሰናበት የመለያያ ሥነስርዓት የሚደረግለት 
ይሆናል፡፡ ከዚህ አንፃር ልደት፣ እድገት፣ ጋብቻና ሞት ጊዜውን ጠብቆ የሚያልፍባቸው ዑደቶች ናቸው፡፡ 
ከነዚህ መካከል ጋብቻን ነጥለን ብንመለከት፡‐ ከአፈጻጸሙ አንጻር ብሔራዊ ጋብቻ፣ ኃይማኖታዊ ጋብቻ 
እና ባህላዊ ጋብቻ በመባል በሦስት ይከፈላል፡፡ በዚህ ጽሑፍ የዘይሴ ብሔረሰብ የባህላዊ ጋብቻ ሥርዓትን 
በመቃኘት እናሳያለን፡፡

የዘይሴ ብሔረሰብ የሚገኘው በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ከልል በጋሞጎፋ ዞን በአርባ ምንጭ 
ዙሪያ ወረዳ ዘይሴ ወረዳ ውስጥ ዘይሴ በተባለ አካባቢ ነው፡፡ ስፍራውም የጫሞ ሐይቅ ዳርቻን ይዞ 
የሚገኝ ለም አካባቢ ነው፡፡ በዘይሴ ብሔረሰብ አራት የባህላዊ ጋብቻ አይነቶች ይገኛሉ፡፡ እነሱም 
መደበኛው ባህላዊ ጋብቻ፣ ቦንቃ (ጠለፋ)፣ ዳሎ (የውርስ ጋብቻ) እና ወዶገብ ጋብቻ ናቸው፡፡
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ሀ. መደበኛ ባህላዊ ጋብቻ፡‐ በሁለቱ ተጋቢዎች ወላጆችና ጎሳዎች ብቻ ወይም ልጁ ልጅቷን አይቷት 
ካፈቀራት ወላጆቹን አሳውቆ፤ የልጅቷ ወላጆች በሀገር ሽማግሌዎች ተጠይቀው ፈቃደኝነታቸውን ከገለጹ 
በኋላ ድገስ ተደግሶ የሚፈጸም ጋበቻ ነው፡፡ ባህላዊ ጋብቻ የሁለቱም ወላጆች ተሳትፎ እንጂ እምብዛም 
የልጁንና የልጅቷን ተሳትፎ አይጠይቅም፡፡ የትዳር ጓደኛ መረጣው በሚደረግበት ጊዜ ሁለቱ ወጣቶች 
የአንድ ጎሳ አባላት አለመሆናቸው መረጋገጥ አለበት፡፡ ምክንያቱም የአንድ ጎሳ አባል ወንዶችና ሴቶች 
እንደ ወንድማማቾችና እህትማማቾች ስለሚቆጠሩ እርስ በርሳቸው ሊጋቡ አይችሉም፡፡

ለ. ቦንቃ (ጠለፋ)፡‐ አግቢው ልጅ ጉልበቱንና ሀብቱን በመተማመን ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ልጅቷን 
ይዟት ሲኮበልል የሚከሰት ጋብቻ ነው፡፡ በባህሉ መሠረት ቦንቃ ህገወጥ ጋብቻ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 
ምክንያቱም ጠለፋው ያለ ልጅቷ፣ ያለወላጆቿ ወይም ያለ ጎሳዎቿ  ፍቃድ የሚከናወን በመሆኑ ነው፡፡ 
ልጅቷ እንደተጠለፈች ልጁ ከጓደኞቹ ጋር በመሆን ወደ አሳቻ ቦታ ይወስዳታል፡፡ በዚህ ጊዜ የልጁ 
ወላጆች የሀገር ሽማግሌዎችን ወደ ልጅቷ አባት ቤት ይልካሉ፡፡ ሽማግሌዎቹም ወደ ልጅቷ አባት ቤት 
ሄደው ደጃፍ ላይ በጉልበታቸው እና በግንባራቸው በመተኛት ”ሐላቱኒን፤ ባላቶኒን’’ (ተሳስተናል፤ 
አጥፍተናል) «ኑና ሚያይት ዶስ ሚያይት“  (እንቀጣለን፤ እንክሳለን) በማለት አፈር በአፋቸው ውስጥ 
በመጨመር ይለምናሉ፡፡ የልጅቷ አባት የሚስማሙ ከሆኑ «ተነሱ ከቤተዘመድና ከጎረቤት ጋር ተማክሬ 
መልሱን እነግራችኋለሁ» በማለት በቀጠሮ ይሸኟቸዋል፡፡ በዚህ መሠረት ተማክረው ልጁ የሚመጥናቸው 
ከሆነ በልጅቷ እህት ወይም በጓደኞቿ ልጅቱ እንድትጠየቅ ያደርጋሉ፡፡ የአዎንታ መልስ ከሰጠች የልጅቷ 
ወላጆች የካሳና የጥሎሽ ጥያቄያቸው ይሟላና ልጁና ልጅቷ በሠርግ ወይም ያለሠርግ ለጋብቻቸው ህጋዊ 
ሰውነት አግኝተው አብረው ይኖራሉ፡፡ ወላጆቿ ካልፈቀዱ ተጠላፊዋ ከወላጆቿ ፍቃድ አትወጣም፡፡ 

ሐ. ዳሎ (የውርስ ጋብቻ)፡‐ ይህ ጋብቻ ዕድሜው በጣም አጭር ነው ይባላል፡፡ ስለሆነም በብሔረሰቡ 
ዘንድ አልተስፋፋም፡፡ ሆኖም ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ ታላቅ ወንድም ሲሞት ታናሽ የታላቁን፤ 
ታናሽ ወንድም ሲሞት ደግሞ ታላቅ የታናሹን ሚስት ማግባት የውርስ ጋብቻ ይባላል፡፡ ይህ የውርስ 
ጋብቻ በብሔረሰቡ አጠራር ዳሎ ይባላል፡፡ የዳሎ ጋብቻ አላማው የሟቹን ልጆች በእንክብካቤ ለማሳደግና 
ንብረቱን ለሚያድጉ ልጆች ለማቆየት ነው፡፡ 

መ. ወዶ ገብ ጋብቻ፡‐  ልጁ (ግለሰቡ) ሣያፈቅራትና በልጅቷ ፍቃድ ብቻ የሚከሰት ጋብቻ ነው፡፡ 
መንስኤውም የባህል ተፅእኖ እንደሆነ ይታመናል፡፡ አንዲት ልጃገረድ በተለያዩ ባህላዊ ተፅእኖዎች 
ምክንያት ሳታገባ ብዙ ጊዜ ልትቆይ ትችላለች፡፡ በዚህ ጊዜ ያለው አማራጭ «ቆማ ቀረች» እንዳትባል 
ብቻ በገዛ ፍቃዷ «ባል ይሆነኛል» ብላ ወደ ምትገምተው ግለሰብ ቤት ቀጥ ብላ ሄዳ መቀመጥ የግድ 
ይሆናል፡፡ በባህሉ መሠረት ወዳ የመጣች ልጃገረድ «እግረ አርጥብ» እንደሆነችና በረከት ይዛ 
እንደምትመጣ ስለሚታመን አትጠላም፡፡ ግለሰቡ  ያገባ ወይም ያላገባ ሊሆን ይ,ችላል፡፡ ወዶ‐ገብ ጋብቻ 
አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር በብሔረሰቡ ዘንድ አይዘወተርም፡፡

ለማጠቃለል ያህል የሕይወት ዑደት አካል ከሆኑት በአንዱ ውስጥ እኚህ አራቱ የጋብቻ አይነቶች በዘይሴ 
ብሔረሰብ ሲስተናገዱ ኖረዋል፤ እየተስተናገዱም ይቀጥላሉ፡፡ 

(አባይነህ ኡናሾ፡‐ የዘይሴ ብሔረሰብ ባህል፣ 1999፡፡ ለማስተማር እንዲያመች ተሻሽሎ የተወሰደ)
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    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • በቡድን ሆነው ስለሚከራከሩበት ርእስ ይናገራሉ፡፡

   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • የምንባቡን ይዘት ይመረምራሉ፡፡  

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ክፍል ሁለት የመናገር ክሂልን የሚመለከት ነው፡፡ በዚህም ተማሪዎቹ ተወያይተው የሚሰባስቧቸው 
የመከራከሪያ ሃሳቦች አሉ፡፡ በመሆኑም ቡድን መስርተው የመከራከሪያ ሃሳቦች በማሟላት ትክክለኛ 
መልዕክት የሚያስተላልፉ ምልልሶች  እንዲያከናውኑ ያድርጉ፡፡ በመጨረሻም እርስዎ ከተማሪዎች ጋር 
በመሆን ያዘጋጁዋቸውን  ሐሳቦች አሟልታችሁ ጻፉ፡፡  

ውድ መምህር! 

በክፍል ሦስት የማንበብ ክሂልን የሚመለከቱ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡  የቀረበውን ጥያቄ በቃል 
እንዲመልሱ ሲያደርጓቸው ተማሪዎቹ ሐሳባቸውን ዘርዘር አድርገው እንዲያቀርቡ ያበረታቷቸው፡፡ 
በዚህም መነሻነት የምንባቡን ሐሳብ የሚመለከትና ትክክለኛውን  መልስ እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • አውድ ተኮር ንግግር፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • አንብቦ መረዳት፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት 

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍች ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • ለቃላት ተቃራኒ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • ፈሊጣዊ አነጋገሮችን ይተረጉማሉ፡፡ 

 የድህረ ማንበብ  ጥያቄዎች 

፪. ቀጥሎ በቀረቡት አረፍተ ነገሮች ውስጥ የተሰመረባቸውን  ቃላት ፍች በምንባቡ ሐሳብ መሠረት በቃል
    አስረዱ፡፡ 

 1. ቀልብ ይስባል                   5. ነፍስ የሚዘራ

 2. ደም ግባት ያለው                6. የተሰጣቸውን

 3. የአካል ክፍል                    7. ለጎረምሶች/ለታዳጊዎች

 4. ለመደበቅ  

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 
ይህ ክፍል ቃላትን ይመለከታል፡፡ ለዚህ ትምህርት አሰጣጥዎ ያመች ዘንድ ተማሪዎቹን  በጥንድ 
በጥንድ ሆነው እንዲቧደኑ ያድርጉ፡፡ ቀጥሎም ተማሪዎቹን በመጀመሪያው ክፍል ፩. ለቀረቡት አስር 
ቃላት በምንባቡ ሐሳብ መሠረት ተመሳሳይ ፍች እንዲሰጡ ተማሪዎቹ  በሁለት (“ሀ” እና “ለ”)  ክፍል 
ተመድበው በቀረቡት  ቃላት መሠረት መልስ እንዲሰጡ አነቃቋቸው፡፡  ክፍል ፪.  የቃላትን አውዳዊ 
ፍቺ የሚመለከት ነው፡፡ ለዚህም ይረዳ ዘንድ ቃላቱ በአረፍተ ነገር ውስጥ ተሰምሮባቸው ቀርበዋል፡፡ 
እርስዎም በቀረበው ምሳሌ መነሻነት ፈቺያቸውን እንዲሰጡ ያድርጓቸው፡፡ ክፍል ፫   ጥያቄዎች 
ትኩረት  የፈሊጣዊ አባባሎች  ፍቺ ነው፡፡ ይህንን መልመጃ በሚሰሩበት ጊዜ ተማሪዎቹ መልሳቸውን 
በሰንጠረዥ ውስጥ ያለውን ምሳሌ ተከትለው እንዲሰሩ አበረታቷቸው፡፡ 

ውድ መምህር! ለተማሪዎቹ ፈሊጣዊ አነጋገሮችን በተመለከተ ማብራሪያ በሚሰጡበት ጊዜ ፈሊጣዊ 
አነጋገር በልዩ ልዩ ዘዴ በቃላት የመጠቀም ተግባር መሆኑን፤ እያንዳንዱ ቃል ከሌሎች ቃላት ጋር 
ሲቀናጅ በመዝገበ ቃላት ውስጥ ካለው የተለየ ፍቺ የሚያስገኝ መሆኑን፤ ቃላት ሲቀናጁ የሚፈጠረው 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ተመሳሳይ ፍች፡፡

 • ተቃራኒ ፍች፡፡

 • ፈሊጣዊ አነጋሮች፡፡  
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በናሙናነት የተሰጡ መልሶች

፩. በምንባቡ ሐሳብ መሠረት  በ”ሀ” ክፍል የቀረቡትን ቃላትና ሐረጋት  በ”ለ” ክፍል ከተዘረዘሩት ተመሳሳያቸው 
ጋር አዛመዱ፡፡

 1. ረ                                  6. ሸ 

 2. መ                                 7. ለ

 3. ቀ                                  8. ሀ

 4. ተ                                  9. ሐ

 5. ሰ                                  10. ሠ

፪ ቀጥሎ የቀረቡት ቃላት  ከምንባቡ የወጡ ናቸው፡፡ ለነዚህ ቃላት ተቃራኒ ፍች ስጡ፡፡  

 1. ድርቅ                             6. ተገኘ

 2. ፈረሰ                              7. አሉታ

 3. ገመተ                             8. በተነ

 4. ጎልመሳ                            9. ተናጠል

 5. አባረረ                             10. ደበዘዘ

     ፫.  የሚከተሉት ፈሊጣዊ አነጋገሮች የሚያስተላልፉትን ፍች ግለፁ፡፡

ፈሊጣዊ አባባል ፍች

   ሆደ ሰፊ    ቻይ፣ ትዕግስተኛ

   ሀብቷ ቀና    ታጨች

   ሰርግና ምላሽ    ደስታ

ትርጉም የያንዳንዳቸው ፍቺ ድምር ሳይሆን አዲስና የዳበረ መሆኑን፡ በዚህም የቃላት ብቻ ሳይሆን 
የቋንቋውም ስፋትና እድገት በእጅጉ የሚጨምር መሆኑን ያስረዱ፡፡ የፈሊጣዊ አነጋገሮች ፍቺም 
በመዝገበ ቃላት ውስጥ ከሚታወቀው እጅግ የሰፋ መሆኑን፡ አንባቢውም ሆነ አድማጩ የሚተላለፈውን 
መልእክት በጉልህ እንደሚረዳው፤ እንደሚሰማው በማስረዳት እነዚህና ሌሎች ሐሳቦችን ጨምረው 
ለተማሪዎችዎ ማስታወሻ ይስጧቸው፡፡  
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    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ጽንሰ ሐሳቦችን በራሳቸው መንገድ በጽሑፍ ይገልጻሉ፡፡ 

 • ለቃላት እና ሐረጋት ገለጻ ያደርጋሉ ፡፡  

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር!

 ክፍል አምስት የመጻፍ ክሂልን የሚመለከት ሲሆን ቀጥሎ በቀረቡት  ጥያቄዎቸ  ላይ ያተኮሩ ናቸው፡፡ 
የመጀመሪየው ክፍል አባባሎችን በምንባቡ ሐሳብ መሠረት ፍች መስጠት ነው፡፡ ሁለተኛው ክፍል 
በተመሳሳይ ቃላት መካከል ያለውን የፍች ልዩነት ይመለከታል፡፡ ለዚህ ይረዳ ዘንድም የተሰጠውን ምሳሌ 
መነሻ በማድረግ የቃላት አውዳዊ ፍች መመርመሪያ ልዩ ልዩ ስልቶችን ያስረዷቸው፡፡ ክፍል ሦስት 
የተለያዩ የስርዓተ ነጥብ ዓይነቶች ቀርበዋል፡፡ መምህር! እርስዎም ተማሪዎቹ መልመጃውን ከሰሩ በኋላ 
የስርዓተ ነጥብ ዓይነቶች ምንነት አስመልክቶ የቀረበውን ማስታወሻ መነሻ አድርገው ገለጻ  
ያድርጉላቸው፡፡ 

ፈሊጣዊ አባባል ፍች

   ቆዳውን አስወደደ    ተኩራራ

   ሆድና ጀርባ    የማይስማሙ/የማይግባቡ

   ጥራዝ ነጠቅ    በቂ እውቀት የሌለው

   እጅ አጠረው    ተቸገረ

   መሬት ላሰ    ተለማመጠ

   ጥቁር እንግዳ    መጥቶ የማያውቅ

   ሲበሉ የላኩት    ቶሎ የሚረሳ፣ ቀልበ ቢስ

   ቆርጦ ቀጥል    ውሸታም

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • ጽንሰ ሐሳቦችን መግለጽ፡፡ 

 • ቃላትና ሐረጋት፡፡ 
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   በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልሶች  

፩.  ቀጥሎ ለተሰመረባቸው አባባሎች በምንባቡ ሐሳብ መሠረት በጽሑፍ ፍች ስጡ፡፡

 1. የተሟሉለት                         6. አካባቢያዊ

 2. ቆንጆዎች                           7. የሚነኩ

 3. ስሜት ይስባል                       8. ፍቅረኛቸውን

 4. ይሰራል                             9. ያለመጠራጠር

 5. ልጃገረዶች                           10. ከመሳሳም   

፪. ውድ መምህር! ለነዚህ ጥያቄዎች የሚሰጡ መልሶች ወጥ መሆን ስለማይችሉ፣ የተማዎቹን መልሶች
   በመመልከት ራስዎ በምጋቤ ምላሽ ያጠናክሯቸው፡፡

፫. ከዚህ በታች የቀረቡትን የሥርዓተ ነጥብ ዓይነቶች ቀጥሎ በተሰጡት አረፍተ ነገሮች ውስጥ በማስገባት አረፍተ
   ነገሮቹን አስተካክላችሁ እንደገና ጻፏቸው፡፡ ለመስራት ከመሞከራችሁ በፊት ከታች ስለ ስርዓተ ነጥቦች
   አጠቃቀም የተሰጠውን ማስታወሻ ተመልከቱ፡፡       

 1. ከለምለም ማህፀንዋ የሚመነጨው ቡናዋ፣ ውብ ሐሳቦች እያዋለደኝ፣ ጅማ ገባሁ፡፡

 2. የሥነጽሑፍ መምህርህ በዓሉ ግርማን ያፈራው ማህፀን የሆንኩትን እኔን ና! ተመልከተኝ፡፡

 3. ሰው ተሰብስቧል፤ ውይይቱ ግን ገና አልተጀመረም፡፡

 4. አይሻ፣ ጫልቱ፣ በለጠችና ሐዋ የሀዳስ ጓደኞች ናቸው፡፡

 5. ወይኔ! እኔ ኖሬ ቢሆን ኖሮ!

 6. ዳገቱን ጨርሰን ጉብታው ላይ እንደወጣን፣ “ይሄውላችሁ ትምህርት ቤቱ” ተባልን፡፡

 7. ከመቼው ደረስን?

 8. ልብሷን ለብሳለች፤ ፀጉርዋን ተሰርታለች፤ አይኗን ተኳኩላለች፤ ማለፊያ ጫማ ተጨምታለች፤

    ከአኳኃኗ ወደ አንድ የበዓል ቦታ ለመሄድ የተዘጋጀች መሆኗን መረዳት ይቻላል፡፡ 

 9. የኢትዮጵያ ደራስያን ማህበር ከጥቂት ዓመታት በፊት “ህያው ጉዞ” በሚል ዝግጅት የፍቅር እስከ

     መቃብርን መቼት ያካለለ ጉዞ ማድረጉ ይታወሳል፡፡

 10. ለጊዜው ሥነጽሁፍን ለቱሪዝም ማዋል ባይሆንልን እንኳ፣ የደራሲዎቻችንና የሰዓሊዎቻችን

    መኖሪያ ቤቶች፣ የተማሩባቸውን ትምህርት ቤቶች፣ መንከባከብ ይገባናል፡፡

በመጨረሻም በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶች በልዩ ልዩ ማህበራዊ አጋጣሚዎች 
እየተገናኙ የሚጫወቷቸው በርካታ ባህላዊ  ጨዋታዎች እንዳሉ በማስረዳት ተማሪዎችዎ በአካባቢያቸው 
ያሉ ወጣቶች በተለያዩ ማህበራዊ አጋጣሚዎች እየተገናኙ ከሚጫወቷቸው ጨዋታዎች መካከል አንዱን 
እንዲመርጡና በቡድን ሆነው ገላጭ ድርሰት እንዲጽፉ ይዘዙዋቸው፡፡ ድርሰቱንም ለመጻፍ መጀመሪያ 
አምስት አምስት ሆነው እንዲቧኑና ድርሰቱን እንዲጽፉ ሁኔታዎችን ያመቻቹ፡፡
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     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

የ

በክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን ለይተው ያሳያሉ፡፡ክፍሎችን ለይተው ያስረዳሉ።

፬. በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች  የሚገኙ ወጣቶች በልዩ ልዩ ማህበራዊ አጋጣሚዎች እየተገናኙ የሚጫወቷቸው 
በርካታ ባህላዊ ጨዋታዎች አሉ፡፡ እናንተም በአካባቢያችሁ ያሉ ወጣቶች በተለያዩ ማህበራዊ አጋጣሚዎች እየተገናኙ 
ከሚጫወቷቸው ጨዋታዎች መካከል አንዱን መርጣችሁ አምስት በአምስት በመቧደን ገላጭ ድርሰት ጻፉ፡፡ 

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ይህ ክፍለ ትምህርት ሰዋስውን የሚመለከት ሆኖ ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮች ላይ ያተኮረ አንድ 
መልመጃ ይዟል፡፡ እርስዎም በተማሪው መማሪያ መጽሐፍ ውስጥ የቀረበውን አጭር ማስታወሻ መነሻ 
በማድረግ ስለ ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮች ከገለጹላቸው በኋላ ከቀረቡት አረፍተ ነገሮች መካከል  
ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን ለያይተው እንዲጽፉ የክፍል ስራ አሰሯቸው፡፡  

በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልሶች

፩  ቀጥሎ የቀረቡትን አረፍተ ነገሮች ተራና ውስብስብ ብላችሁ ለያይታችሁ አሳዩ፡፡  በቅድሚያ ግን ስለ 
ውስብስብ እና ተራ አረፍተ ነገር የተሰጠውን አጭር ማስታወሻ በጥሞና አንብባችሁ ግንዛቤ ውሰዱ፡፡

 1. ተራ አረፍተ ነገር                       6. ውስብስብ አረፍተ ነገር

 2. ውስብስብ  አረፍተ ነገር                  7. ተራ አረፍተ ነገር

 3. ውስብስብ  አረፍተ ነገር                  8. ተራ አረፍተ ነገር

 4. ተራ አረፍተ ነገር                       9. ውስብስብ አረፍተ ነገር 

 5. ተራ አረፍተ ነገር                       10. ተራ አረፍተ ነገር 

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

• ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮች መለየት
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 መርጃ መሳሪያዎች

 • ፎቶ ግራፎች

 • ሥዕሎች

 • ካርታዎች 

 • መጽሔቶች

 • ጋዜጦች

 • መጻሕፍት

  ግምገማ

 • የተማረዎቹን ስራ በቀረበው መመሪያ መሠረት የተሰጧቸውን ስራዎች በአግባቡ መሰራቱን

   መከታተል እና ማረጋገጥ፡፡ 

 • የአዳመጧቸውን ምባቦች ሐሳብ መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • በንግግር ተግባራት መሳተፋቸውን  በክፍል ውስጥ መመልከትና ማረጋገጥ፡፡

 • በንባብ ክፍል የቀረበውን ጽሑፍ አንብበው መረዳታቸውን በቃል ጠይቆ ማረጋገጥ፣

 • ተራና ውስብስብ አረፍተ ነገሮችን ለይተው ማመልከታቸውን መልመጃ ሰጥቶ በሚሰጡ ምላሾች

   ማረጋገጥ፡፡

 • አጭር ድርሰት መጻፋቸውን ደብተሮቻቸውን በመመልከት ማረጋገጥ፣

 • ለቃላት አውዳዊ እና ተቃራኒ ፍቺ በአግባቡ መስጠታቸውን መልመጃ ሰጥቶ በማረም ማረጋገጥ፣

 • ፈሊጣዊ አባባሎች የሚያስተላልፋትን ፍች ማስረዳት መቻላቸውን የቃል ጥያቄ አቅርቦ በምላሻቸው

   ማረጋገጥ፡፡
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ምዕራፍ ስምንት: የግብር ጥቅም (7 ክፍለ ጊዜ) 

   ርእስ፡ የግብር ጥቅም

  የሚጠበቁ ውጤቶች 

 ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • እያዳመጡ ማስታወሻ ይይዛሉ

 • አዳምጠው ጥያቄዎችን በቃል ይመልሳሉ፡፡

 • በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ያደርጋሉ፡፡

 • ምንባቡን በፀጥታ በማንበብ ጭብጡን ይለያሉ፡፡

 • ካነበቡት ምንባብ ዝርዝር መረጃዎችን ያወጣሉ፡፡

 • ለቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • አስረጅ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡

 • ከስማዊ ሐረጎች ውስጥ ቅጽሎችንና ስሞችን ይለያሉ፡፡

 

ክፍለ ትምህርቶች

ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

የግብር ውዴታና ግዴታ

የ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ምንባቡን ካዳመጡ በኋላ የተገነዘቡትን ለጓደኞቻቸው ያስረዳሉ፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች 

 • አዳምጦ መረጃ ማግኘት፡፡

 • ማስታወሻ መያዝ፡፡
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   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ክፍል አንድ፡ ማዳመጥን የሚመለከት ሲሆን “የግብር ውዴታና ግዴታ” የሚል ምንባብ ይዟል፡፡ በዚህም 
የማዳመጥ ክሂልን የተመለከቱ ሁለት ጥያቄዎች የቀረቡ ሲሆን፣ ሁለቱም ጥያቄዎች መሠረት 
የሚያድርጉት የቀረበውን ምንባብ ብቻ ነው፡፡ እርስዎም ምንባቡን እንደአመቺነቱ በማንበብ፣ በሞባይል 
ወይም በቴፕ ሪከርደር ቀርጸው ሊያስደምጧቸው ይችላሉ፡፡ ሆኖም ምንባቡን ማንበብ/ማስደመጥ 
ከመጀመርዎ  በፊት ከጎናቸው ካሉት ጓደኞቻቸው ጋር በቀረበላቸው የቅድመ ማዳመጥ ጥያቄ አማካኝነት 
እንዲወያዩ በማድረግ መልሶቻቸውን በቃል እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡ ቀጥሎም እናዳምጣለን ብለው 
የሚገምቱትን እንዲናገሩ ዕድል ይስጧቸው፡፡ በመቀጠልም ምንባቡን ለተማሪዎችዎ በድምጽ 
ያንብቡላቸው ወይም የቀረጹት ካለ ያስደምጧቸው፡፡ ከዚያም የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች ባዳመጡት 
መሠረት ጥያቄዎቹን እንዲሰሩ ይምሯቸው፡፡ 

የግብር ውዴታ እና ግዴታ

ለአንድ ሀገር ልማትና እድገት ግብር አስፈላጊ ነው፡፡ ከዜጎች የሚሰበሰበው ግብር በተለያዩ የሀገሪቱ 
የልማት ዘርፎች ላይ ስለሚውል ፋይዳው የጎላ ነው፡፡ ግብር መክፈል የዜግነት ትልቁ ግዴታ ነው፡፡ 
ከዜጎች የሚሰበሰበው ግብር ለመንግስት ተቋማት፣ ለሠራተኛው ደመወዝ፣ ለጤና፣ ለትምህርት፣ 
ለግብርናው ዘርፍ፣ ለሀገር መከላከያና ለፖሊስ፣ ለሀገሪቱ ጸጥታና ደህንነት ጥበቃ፣ ወዘተ. ይውላል፡፡ 
ግብር ለአንድ ሀገር ሕይወት አቅምና ጉልበት ነው፡፡ ዜጎች ወቅቱን ጠብቀው ግብር ካልከፈሉ ሀገራዊ 
ስራዎችን በመስራት የአቅም፣ የእድገትና የልማት ሕልሞችና ትልሞችን ማሳካት አይቻልም፡፡

ግብር መክፈል የዜግነት ግዴታም ክብርም ነው፡፡ ግብር አንድ መንግስት ትልቁን ስራውን ለመከወን 
የሚያስችለውን የፋይናንስ አቅም የሚያገኝበት የሀገር ውስጥ ገቢ ነው፡፡

በርካታ ሀገራዊ የልማት ስራዎች የሚከናወኑት፣ በጀት የሚመደብላቸው፣ በእቅዱም መሠረት ወደ ስራ 
የሚገባው ከሕዝቡ በሚሰበሰበው ግብር ነው፡፡ ዜጎች የተጣለባቸውን ሀገራዊ ኃላፊነት በውል ተገንዝበው፤ 
የሚጠበቅባቸውን ግብር በወቅቱ ሲከፍሉ ለሀገራቸው ልማትና እድገት የበኩላቸውን ድርሻ እንደተወጡ 
በማመን ሊኮሩበት ይገባል፡፡ ግብር ዜጎች ከሚያገኙት ገቢ ቀንሰው የሚከፍሉት በመሆኑ “ከአቅማችን  
በላይ ግብር ተጥሎብናል መክፈል አንችልም” በማለት አንዳንዶች ወይም ጠቀሜታው ያልገባቸው ቅሬታ 
ሲያቀርቡና ሲከራከሩ ይሰማል፡፡ ይህ ግን የግብርን ጠቀሜታ ካለማወቅ የሚመነጭ ነው፡፡ 

በእኛ ሀገር አንዳንድ ኃላፊነት የማይሰማቸው ግለሰቦች ግብር የሚከፍሉት መንግስት ሰላስገደዳቸው እንጂ 
ሀገርን ለመጥቀም እንደሆነ አይረዱም፡፡ የአንድ ሀገር የውስጥ ገቢ የሚሰበሰበው ከግብር መሆኑን 
ብዙዎች አይረዱም፡፡ መብራት፣ ውሀ፣ መንገድ፣ ወዘተ. መሰረተ ልማቶች የሚሰሩት ከግብር በተገኘ ገቢ 
መሆኑን ብዙ ዜጎቻችን አያውቁም፡፡ የዘርፉ አካላትም ግብር መክፈል ግዴታ መሆኑን እንጂ፤ 
ስለጠቀሜታው ትምህርት አይሰጡም፤ ወይም ማነቃቂያ መድረኮችን ሲያዘጋጁ አይታዩም፡፡ በመሆኑም 
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ግብርን እንደ ግዴታ እንጂ እንደ ሀገር ግንባታ አይመለከቱትም፡፡ ይህ ግን  ሊቀየር ይገባል፡፡ ዜጎች 
ግብር ካልከፈሉ ጠንካራ ኢኮኖሚ ሊመሰረት አይችልምና፡፡

ዜጎች ግብር የሚከፍሉት በቀን ወይም በወር ከሚያገኙት ገቢ በመቀነስ ነው፡፡ ግብር ከፋዮች ነጋዴዎች 
ከሆኑና በቀን የሚያገኙት ትርፍ የሚታወቅ ከሆነ፤ ከትርፋቸው ላይ 15 በመቶ እየተቀነሰ፣ በወራትና 
በዓመት ተሰልቶ በገቢዎች ቢሮ በኩል ገቢ ይደረጋል፡፡ ነጋዴዎች በቀን የሚያገኙት ትርፍ የማይታወቅ 
ከሆነና ሂሳባቸውንም በየቀኑ ሳያሰሉ የግብር መክፈያውን ጊዜ ጠብቀው የሚከፍሉ ከሆነ ግን፣ በግብር 
ገማች ሰራተኞች በሚወሰን የግብር ግምት መሰረት ይከፍላሉ፡፡ ነገር ግን ይህ የግምት ሥርዓት ታማኝ 
በሆኑ ሠራተኞች እና ታማኝ በሆኑ ነጋዴዎች  ላይ ካልተመሰረተ በስተቀር፤ ግብር ከፋዩ ወይም 
መንግስት ተጎጂ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ 

ይህም ማለት ግብር ገማቾች በነጋዴዎች ላይ ከፍተኛ የግብር ዋጋ የሚተምኑ ከሆነ፤ ነጋዴው ይጎዳል፤ 
ዝቅተኛ ገንዘብ የሚተምኑ ከሆነ ደግሞ መንግስት ይጎዳል፡፡ ስለዚህም የግብር ገማቾች ታማኝነት ለሀገር 
እድገት ብሎም ለማህበራዊ ደህንነት ወሳኝ ነው፡፡ 

የመንግስታዊ ተቋማትና የመንግስት ሠራተኞች የሚከፍሉት ግብር ግን አንዴ በወጣው የግብር እርከን 
መሠረት በየወሩ የሚከፈል በመሆኑ፤ ግብር ገማችም ሆነ አስገማች አያስፈልጋቸውም፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ግብራቸውን ሳያቋርጡ እና ሳያጓድሉ በየወሩ በመክፈል የሚታወቁትም የመንግስት ተቋማትና 
የመንግስት ሠራተኞች ናቸው፡፡ በተጨማሪም አርሶ አደሮች፣ አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶችና በርካታ 
ነጋዴዎችም ግብራቸውን በአግባቡና በወቅቱ ይከፍላሉ፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ በንግድ ስራቸው የተትረፈረፈ ገቢ እያገኙ ግብርን የሚሰውሩ ጨርሶም ግብርን 
የማይከፍሉ ከሕጋዊ ሥርዓቱ ውጪ አየር በአየር እየነገዱ፣ የዜግነት ግዴታና ኃላፊነታቸውን 
የማይወጡ፣ አላግባብ ሀብት የሚያግበሰብሱ ሕገወጥ ነጋዴዎች አሉ፡፡ ሕገወጥ ነጋዴዎች ሕጋዊ 
መስመሩን ተከትሎ የሚሰራው ነጋዴ፤ ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም የሚጋፉና ከገበያ ውጭም እንዲሆን 
የሚያደርጉ ናቸው፡፡ እንደዚህ አይነት ተግባር ከሚፈጽሙት መካከል የ”ኮንትሮባንድ” ነጋዴዎች 
ይገኙበታል፡፡

“ኮንትሮባንድ” ሕገ ወጥ ንግድ ማለት ነው፡፡ በ”ኮንትሮባንድ” እየገባ የመንግስት ቀረጥና ግብር 
ሳይከፈልበት ገበያውን የሚያጥለቀልቀውም ሸቀጥ የግብር ሥርዓቱን ተከትሎ የሚሰራውን ሕጋዊ ነጋዴ 
የንግድ ስራ ይጎዳል፡፡ በተጨማሪም መንግስትም ሆነ ሀገሪቱ ማግኘት የሚገባቸውን ገቢ እንዳያገኙ 
የሚያደርግ አደገኛ ተግባር ነው፡፡ “ኮንትባንድ” ብሔራዊ ጥቅምን በግል ጥቅም የሚቀይር፤ የሀገርን 
ኢኮኖሚ የሚያቀጭጭ ድርጊት ነው፡፡

በመሆኑም በሕገወጥ መንገድ እየነገዱ ብዙ ትርፍ የሚያገኙ፤ ነገር ግን ለመንግስት ግብር የማይከፍሉ 
ነጋዴዎችን በማስተማር ሕጋዊ ፈቃድ አውጥተው እንዲሰሩና ሕጋዊ ወደሆነው የግብር አከፋፈል 
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    ክፍለ ትምህርት ሁለት፡ ንግግር

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት

 • ግብርን በሚመለከት ለክፍል ጓደኞቻቸው ንግግር ያደርጋሉ፡፡  

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ግብርን የሚመለከት ውይይት ማድረግ፡፡

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ክፍል ሁለት የንግግር ክሂልን የሚመለከት ሆኖ ከላይ የቀረበውን ምንባብ መነሻ የሚያደርግ ነው፡፡ ለዚህ 
ይረዳ ዘንድም ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች የቀረቡ ሲሆን በቀረቡት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ንግግር ለማድረግ 
በቅድሚያ አምስት አምስት አባላት ያሉት ቡድን ይመስርቱ፡፡ በየቡድኑ አወያይ እና ራፖርተር 
ይምረጡ፡፡ በመቀጠል ትእዛዙን መሠረት በማድረግ ንግግር አዘጋጅተው እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡

   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • “ግብር መክፈል” የሚለውን ምንባብ አንብበው ይዘቱን ያብራራሉ፡፡

ግብር መክፈል

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • አንብቦ መረጃዎችን መለየት፡፡

 • የምንባብን ጭብጥ ማውጣት፡፡

እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ የመንግስት ፍላጎትም ሁሉንም ነጋዴ ወደ አሰራሩ በማስገባት ሕጉን 
ጠብቆ የሚሄደውን ግብር ከፋይ ተጠቃሚ የሚያደርግ ልማትን ማፋጠን ነው፡፡ የሀገር ልማትና እድገት 
የሚገኘው ደግሞ መንግስትና ሕዝብ ተደጋግፈው መስራት ሲችሉ ብቻ ነው፡፡

(መነሸ ሀሳብ፤ ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ዘገባ፤ ሐምሌ 24፣ 2009)
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    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ይህ ክፍል የማንበብ ክሂልን ለማስተማር የቀረበ “ግብር መክፈል” የሚል ርዕስ ይዟል፡፡  ምንባቡን 
ድምጽ ሳያሰሙ እንዲያነቡ ከማድረግዎ  በፊት በቅድመ ንባብ ጥያቄዎች ላይ እንዲወያዩባቸው ያድርጉ፡፡ 
በመቀጠልም  እናነባለን ብለው የሚገምቱትን እንዲናገሩ ዕድል ይስጧቸው፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ምንባቡን 
ድምጽ ሳያሰሙ በግል እንዲያነቡ ያድርጉ፡፡ ንባባቸውን እንዳጠናቀቁ የድህረ ንባብ ጥያቄዎችን 
በተሰጣቸው መመሪያ መሠረት በቡድን ሆነው እየተወያዩ እንዲሰሩ ያድርጓቸው፡፡ ጥያቄዎቹንም ሰርተው 
እንዳጠናቀቁ  መልሶቻቸውን ተራ በተራ ለክፍል ጓደኞቻቸው እንዲነግሩ ያድርጓቸው፡፡

የድህረ ንባብ ጥያቄዎች ናሙና መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

፩. እውነት/ሀሰት

   1. ሐሰት        2. ሐሰት         3. እውነት        4. ሐሰት        5. እውነት

፪. ምርጫ

   1. መ                         5. ለ

   2. ሀ                          6. ለ

   3. መ                         7. ሐ 

   4. ሐ                          8. ሐ
    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

የከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ለቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • ለቃላት ተቃራኒ ፍች ይሰጣሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

• የቃላት አውዳዊ ፍች፡፡

• የቃላት ተቃራኒ ፍች፡፡  

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 
ክፍል አራት የቃላትን አውዳዊና ተቃራኒ  ፍቺ ይመለከታል፡፡ ለዚህ ተግባር ይሆናሉ ተብለው 
የተመረጡ ቃላት በተማሪው መጽሐፍ ውስጥ ተሰጥተዋል፡፡ በመሆኑም ተማሪዎቹ በጥንድ በጥንድ 
ሆነው በመወያየት ወይም በየግላቸው እንዲመልሱ ያበረታቷቸው፡፡ የጥያቄዎቹ መልሶች ቀጥሎ 
ተሰጥተዋል፡፡
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፩.የቃላትን አውዳዊ ፍች ማዛመድ

    1. ሐ          2. ሰ           3. ሸ        4. ለ           5. ሀ

    6. ቀ           7. በ           8. ረ         9. ሠ     10. መ

፪. ለቃላት ተቃራኒ ፍች መስጠት

እባክዎ መምህር! ለቃላቱ የሚሰጡ ተቃራኒ ፍች የተለያየ ሊሆን ስለሚችል ተማሪዎችን በማሳተፍ

በማሠራት በምጋብ ምላሽ መልሶቻቸውን ያረጋግጡላቸው፡፡

    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

የ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት

 • አስረጅ ድርሰት ጽፈው ያቀርባሉ፡፡

ውድ መምህር! 

በዚህ ክፍል የመጻፍ ክሂል ለመለማመድ የሚረዱ ሦስት ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ ጥያቄዎቹ የተለያዩ 
ርዕሰ ጉዳዮችን መነሻ አድርገው  ድርሰት እንዲጽፉ ያዛሉ፡፡ ውድ መምህር! እርስዎም ለዚህ ተግባር 
ይረዳቸው ዘንድ ስለድርሰት አጻጻፍ ስልቶችና የድርሰት አይነቶችን የሚመለከት ክለሳ አድርጉላቸው፡፡ 
ቀጥሎም ለየጥያቄዎቹ  የተሰጡትን ትእዛዞች መነሻ አድርገው በጥንድ/በቡድን ሆነው ድርሰት እንዲጽፉ 
ያድርጓቸው፡፡

     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ቅጽሎችን እና ስሞችን ይለያሉ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

• ቅጽል እና ስም

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ድርሰት መጻፍ፡፡
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    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ክፍል ስድስት ሰዋስውን ይመለከታል፡፡ በዚህ ክፍል ቅጽሎችንና ስሞችን ከአረፍተ ነገር ውስጥ እንዲለዩ 
የሚያዙ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ እርስዎም በተማሪዎች መጽሐፍ የቀረበውን ገለጻ መነሻ በማድረግ በቂ 
ማብራሪያ ካደረጉላቸው በኋላ በቡድን ሆነው እንዲሰሩ ያድርጓቸው፡፡

በናሙናነት የተሰጡ መልሶች

፩. ከሚከተሉት አረፍተ ነገሮች ውስጥ ቅጽሎችን ለይታችሁ ጻፉ፡፡ 

    ከስር የተሰመረባቸው ቃላት ቅጽሎች ናቸው፡፡

 ሀ. አብርሃ ሁለት ትላልቅ በጎች ሸጠ፡፡

 ለ. አለም አዲስ ቀሚስ ገዛች፡፡

 ሐ. አቤል ጎበዝ ተማሪ ነው፡፡

 መ. በሩን ለማቆም ወፍራም ገመድ ያስፈልጋል፡፡

 ሠ. ሰይፉ ሰፊ ቤት ተከራየ፡፡

 ረ. አጭሩ ልጅ የባጃጅ ሹፌር ነው፡፡

 ሰ. እኔና ጓደኛዬ ሩቅ መንገድ ስለሄድን ደከመን፡፡

 ሸ. ሕፃኑ ትኩስ ወተት ይወዳል፡፡

 ቀ. አስተማሪያችን ጥቁር ጫማ ያዘወትራል፡፡

 በ. ባሮ ወንዝ ላይ ረዥም ድልድይ ተዘርግቷል፡፡

መርጃ መሳሪያዎች

 • መጻሕፍት

 •  መጽሔቶች

 • ጋዜጦች 
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  ግምገማ

 • የአዳመጧቸውን ምንባቦች መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • በንግግር ተግባራት መሳተፋቸውን  በክፍል ውስጥ ምልከታ ማረጋገጥ፡፡

 • በንባብ ክፍል የቀረበውን ጽሑፍ አንብበው መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • አንቀጽ፣ ድርሰትና ፕሮጄክት ሥርዓትን ጠብቀው መጻፋቸውን ማረጋገጥ፡፡

 • የድርሰት አጻጻፍ ስልቶችና የድርሰት ዓይነቶችን በአግባቡ መለየታቸውን በተግባር በሚያቀርቧቸው

    ጽሑፎች ማረጋገጥ፡፡ 

 • በግልና በቡድን ሐሳብ አመንጭተው መጻፍ መቻላቸውን መመልከትና ማረጋገጥ፡፡

 • ቃላት ወደ ብዙ ቁጥር ልዩ ልዩ ስልቶችን ተጠቅመው መለወጣቸውን መልመጃ ሰጥቶ በማረም

   ማረጋገጥ፡፡
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ምዕራፍ ዘጠኝ: ልቦለድ (8 ክፍለ ጊዜ) 

   ርዕስ: ልቦለድ

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • አዳምጠው የጽሑፉን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡

 • የአጭር ልቦለድን ምንነት ያብራራሉ፡፡

 • የአጭር ልቦለድ ባህሪያትን ያብራራሉ፡፡

 • የልቦለዱን ጭብጥ ይናገራሉ፡፡

 • ለቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡

 • አንቀጽ ይጽፋሉ፡፡

 • የአረፍተ ነገር ተዋቃሪዎችን ይለያሉ፡፡ 

    የሚጠበቁ ውጤቶች

 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ክፍለ ትምህርቶች

ክፍለ ትምህርት አንድ፡ ማዳመጥ

የ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • በልቦለድ ስራዎች ላይ ይወያያሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • የልቦለድ ምንነት ፡፡ 

 • አጭር ልቦለድ፡፡ 

ውድ መምህር! 

ክፍል አንድ የማዳመጥ ክሂልን ለመለማመድ ‘’ጠቃሚ ምክር’’ የሚል ምንባብ ቀርቧል፡፡ በምንባቡ ሐሳብ 
መሠረት የሚመለሱ ሁለት ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ ጥያቄዎቹ መሠረት የሚያድርጉት የቀረበውን ምንባብ 
ብቻ ነው፡፡ ውድ መምህር! እርስዎም የምንባቡን ርዕሰ ሰሌዳ ላይ በመጻፍ ካስተዋውቁ በኋላ ምክርን 
በተመለከተ ተማሪዎቹ ምን ምን ጉዳዮችን እንደሚያውቁ ጠይቋቸው፡፡ ወይም ምንባቡን ማንበብ/
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ማስደመጥ ከመጀመርዎ በፊት ከጎናቸው ካሉት ጓደኞቻቸው ጋር በቀረበላቸው ጥያቄ አማካኝነት 
እንዲወያዩ በማድረግ መልሳቸውን በቃል እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡ ቀጥሎም እናዳምጣለን ብለው 
የሚገምቱትን እንዲናገሩ እድል ይስጧቸው፡፡ ምንባቡን ለተማሪዎች ድምጽዎን ከፍ አድርገው 
ያንብቡላቸው። ቀጥሎም ጥሩ የንባብ ችሎታ ያላቸው ሁለት ተማሪዎችን በመምረጥ ድምጻቸውን ከፍ 
አድርገው ለክፍል ጓደኞቻቸው አንዲያነቡ ያድርጓቸው፡፡ 

በመቀጠልም ጥያቄ ፩ ስር የሰፈሩትን ስድስት ጥያቄዎች እስኪረዷቸው ድረስ ደጋግመው እንዲያነቧቸው 
ምሯቸው፡፡ በመጨረሻም ጥያቄዎቹን በቡድን/ጥንድ እየሆኑ በመወያየት እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡ በጥያቄ 
፪ ካዳመጡት ምንባብ የወጡትን አስር  ቃላትና ሐረጋት ባደመጡት ምንባብ መሠረት የቀረበላቸውን 
ምሳሌ በመከተል ፍቻቸውን በቃል እንዲገልጹ ያድርጉ፡፡
 

ከዕለታት አንድ ቀን አንድ አዳኝ በወጥመድ አንዲት ዋኔ ይዞ ወደ ቤቱ ሲመለስ፤ “ወዴት ነው 
የምትወስደኝ?” ብላ ጠየቀችው ፡፡ አዳኙም፣ «ምን ትጠይቂኛለሽ አርጄ ልበላሽ ነዋ!» ብሎ መለሰላት፡፡ 
«እንዴት ያለኸው ሞኝ ነህ! አሁን እኔን በልተህ ልትጠግብ ነው  ወይስ ልትወፍር ? እስቲ አስተውለህ 
ተመልከተኝ! ሰውነቴ በጣም ያነሰ ፍጥረት ነኝ፡፡ ከጉሮሮህ እንኳ አልወርድም፡፡ ይልቅ እንስማማ! እኔ 
የሚጠቅሙህን ሶስት ምክሮች ልስጥህ፡፡ አንተ ደግሞ ማረኝ፡፡ በዚህ ከተስማማን አንዱን አሁን፣ 
ሁለተኛውን ስትለቀኝ ከዛፍ ላይ ሆኜ ሶስተኛውን ደግሞ እዛ ማዶ ካለው ዳገት አፋፍ ላይ ተቀምጨ 
እነግርሃለሁ፡፡» አለችው፡፡

አዳኙም «የመጀመሪያው ምክርሽ ከጠቀመኝ እለቅሻለሁ» አላት፡፡  እሷም ፣ «ባመለጠህ ነገር አትፀፀት፣ 
እንዲሁም አትቆጭ! የመጀመሪያው ምክሬ ይኸ ነው፡፡» አለችው፡፡ ሰው «የልቡን  ሲነግሩት የኮረኮሩትን 
ያህል ይስቃል፡፡” እንደሚባለው፣ ሰውዬውም ከዚህ ምክር ጋር በልቡ ውስጥ የሚጉላላ አንድ ነገር 
ተቀሰቀሰበትና፣ “እውነት ተናግረሻል፤ ምሬሻለሁ ሂጅ!» ብሎ ለቀቃት፡፡ እሷም በረረችና ከዛፋ ላይ አርፋ 
፣ «አንተ ቂል! አንተ ሞኝ! አንተ ተላላ! በዛሬው ስህተትህ እደሜህን ሙሉ ትፀፀታለህ፡፡ እውነት ነው፡፡  
ብትበላኝ ትንሽ ነኝና አልጠቅምህም፡፡ ነገር ግን ሆዴ ውስጥ ሃያ ወቄት የሚመዝን ዋጋው በጣም ውድ 
የሆነ አልማዝ አለ፡፡ ብታርደኝ ኖሮ እሱን ታገኝ ነበር፡፡ አሁን ግን ከመሄዴ በፊት ሁሉተኛውን ምክር 
ልንገርህ፡፡ “የማይሆነው ነገር ይሆናል ብለህ በሞኝነትህ አትመን፡፡ እንግዲህ ደህና ሁን ከነሀብቴ ልሂድ!» 
ብላው በረረችና ከአፋፋ ላይ አረፈች፡፡

ሰውዬው ይህንን ሲሰማ «ወይ እኔ! እንዴት ጉድ ሰራችኝ!» ብሎ እየተናደደ፣ ከንፈሩን እየነከሰ፣ 
እያጨበጨበ፣ እየጦፈ፣ ተከተላት፡፡ ካፋፉ አጠገብ ደረሰና ቁና ቁና እየተነፈሰ፣ «ምህረት ባደረኩልሽ 
እንዲህ የሚያናድድ ነገር ትነግሪኛለሽ? የውለታዬ ዋጋ ይህ ነው?” ብሎ እየወቀሳት ድንጋይ ወርውሮ 
ሊገድላት አሰበ፡፡ ሆኖም ምንም ለማድረግ እንደማይችል ሲረዳ፣ «የአልማዙ ነገር ይቅር፡፡ ይልቅስ! 
ሶስተኛውን ምክር ንገሪኝ እና ወደ ቤቴ ልሂድ፡፡» አላት፡፡ «ሁለቱን ምክሮቼን ሳትሰራባቸው ሌላ 
ብጨምርልህ ምን ያደርግልሃል? በመጀመሪያ፣ ባለፈ ነገር እንዳትፀፀትና ያመለጠህ ነገር እንዳይቆጭህ 
ነገርኩህ ቀጥዬም የማይሆን ነገር ይሆናል ብልህ በሞኝነት አትመን አልኩህ፡፡ ነገር ግን ተግባራዊ 
አላደረካቸውም ከሆዴ ውስጥ አልማዝ አለ ስልህ ከለቀቀከኝ በኋላ ዳግመኛ ልትይዘኝ ባለመቻልህ 

ጠቃሚ ምክር
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የ

 ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • የክርክር ሥርዓትን ጠብቀው ይከራከራሉ፡፡

ተፀፀትክ፡፡ ለምንስ ትቆጫለህ? ደግሞም እኔ (ስጋዬ፣ አጥንቴና ላባዬ ጭምር) ቢመዘን ሃያ ወቄት ልሆን 
አልችልም፡፡ እንደምን  ሃያ ወቄት የሚመዝን አልማዝ በሆዴ ውስጥ የምሸከም ይመስልሃል? 
የማይሆነውን ነገር ይሆናል ብለህ በሞኝነት አትመን’ ብዬ ነግሬህ ነበር እኮ! የያዝከውን ሳትሰራበት ሌላ 
ጨምሪልኝ አትበል! ሶስተኛው ምክሬ ይህ ነው፡፡ ሶስተኛውን ልጨምርልህ አይገባኝም ነበር፡፡ ግን ካንተ 
ይቅር እንጂ ከኔ ሊጎድል  አይገባም፡፡ እንግዲህ ደህና ሰንብት!» ብላው በረረች ፡፡

                             (ከበደ ሚካኤል፣ የእውቀት ብልጭታ፣ ከገጽ 114‐116፣ ተሻሽሎ የተወሰደ፡፡)

በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልስ 

፩. ቀጥሎ ለቀረቡት ቃላትና ሐረጋት ካዳመጣችሁት ምንባብ አንፃር ፍቺያቸውን ግለጹ፡፡

    ምሳሌ፡‐ አስተዋለ፡‐ አገናዘበ፡ ልብ አደረገ

1. ሲነግሩት፡‐ሲያስረዱት

2. ማረኝ፡‐ ይቅር በለኝ

3. ተፀፀተ፡‐አዘነ፣ ተቆጨ

4. የሚጉላላ፡‐የሚቸገር

5. ተላላ፡‐ሞኝ

6. አልጠቅምህም፡‐ አልሆንህም

7. አፋፍ፡‐ክፍ ያለ ቦታ፣ የገደል ጫፍ

8. ጉድ ሰራኝ፡ አታለለኝ

9.  ውለታ፡ የተደረገለት በጎ ነገር

10. ወቄት፡ መስፈሪያ (የወርቅ…) 

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • የክርክር ሥርዓት፡፡



  አማርኛ የመምህር መምሪያ ፤ ዘጠነኛ ክፍል 

81

 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

   ክፍለ ትምህርት ሦስት፡ ንባብ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ልዩ ልዩ የንባብ ስልቶችን ተጠቅመው ያነባሉ፡፡

 • እናቲቱ የሚለውን አጭር ልቦለድ አንብበው ጭብጡን ያስረዳሉ፡፡ 

የክፍለ ትምህቱ ዝርዝር ይዘቶች

 • የአጭር ልቦለድ ምንነትና ባህሪያት፡፡

 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ይህ ክፍል የመናገር ኪሂልን የሚመለከት ነው፡፡ ትምህርቱ በክርክር ወቅት ትኩረት የሚደረግባቸውን 
አበይት ጉዳዮች ይመለከታል፡፡ እርስዎም በተማሪው መማሪያ መጽሐፍ ውስጥ ክርክርን በተመለከተ 
የቀረበውን ማስታወሻ መነሻ በማድረግ በቅድሚያ ለተማሪዎችዎ ገለጻ ያድርጉ፡፡ ቀጥሎም ተማሪዎችዎን 
እንዳቺነቱ ከሦስት እስከ አምስት አባላት ያሉት ቡድን እንዲመሰርቱ በማድረግ በሀገር ሽማግሌዎች 
የሚሰጥ ምክር  ግጭትን በቋሚነት ለመፍታት የተሻለ ነው ወይም አይደለም በሚል ርዕስ በቡድን 
ሆነው ክርክር እንዲያደርጉ ያግዟቸው፡፡

ውድ መምህር! 

ክፍል ሦስት የማንበብ ክሂልን ይመለከታል፡፡ ለክሂሉ ማስተማሪያነትም ‘’እናቲቱ’’  በሚል ርእስ 
የተዘጋጀ አጭር ልቦለድ ቀርቧል¥¥ ውድ መምህር! ስለአጭር ልቦለድ ምንነትና ባህሪያት በተማሪው 
መማሪያ መጽሐፍ ውስጥ የቀረበውን አጭር ጽሑፍ መነሻ በማድረግ ለተማሪዎችዎ ገለጻ ያድርጉ፡፡ 
በመቀጠልም  የትምህርቱን ርዕስ ሰሌዳ ላይ ጽፈው ካጠናቀቁ በኋላ ተማሪዎቹ  በጥንድ ሆነው 
በተሰጡት ቅድመ ንባብ ጥያቄዎች ላይ እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ በመቀጠልም ተማሪዎቹ ቀጥሎም ምን 
እናዳምጣለን ብለው እንዲገምቱና  እንዲናገሩ ዕድል ይስጧቸው፡፡ 

ከዚህ ቀጥሎ ምንባቡን ድምጽ ሳያሰሙ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ እንዲያጠናቅቁ አስረድተው በግል 
እንዲያነቡ ያድርጉ፡፡ ንባባቸውን እንዳጠናቀቁ የድህረ ንባብ ጥያቄ íN በተሰጣቸው መመሪያ መሠረት 
በቡድን ሆነው እየተወያዩ እንዲሰሩ ያድርጓቸው፡፡ ጥያቄ î በሚያዘው መሠረት ተማሪዎቹ ዝርዝር 
መልሶችን በሰንጠረዡ ወስጥ እንዲያስቀምጡ ያበረታቷቸው፡፡ ሰርተው እንዳጠናቀቁ መልሶቻቸውን ተራ 
በተራ ለክፍል ጓደኞቻቸው እንዲነግሩ ያድርጓቸው፡፡

እናቲቱ
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ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

•  ለቃላት አገባባዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

    ክፍለ ትምህርት አምስት፡‐ ጽሕፈት

የ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት

 • ሐረጋትና አረፍተ ነገሮች የሚያስተላልፉትን መልዕክተ በራሣቸው አገላለጽ አብራርተው ይጽፋሉ፡፡

ውድ መምህር፦ 

ክፍል አራት ቃላትና ሐረጋት በምንባቡ ውስጥ የያዙትን አገባባዊ ፍች የሚመለከት ነው፡፡ እርስዎም 
ተማሪዎቹ በተሰጠው ትዕዛዝ መሠረት ለቀረቡት አስር ቃላት የምንባቡን ሐሳብ መሠረት አድርገው 
አገባባዊ ፍች እንዲሰጡና ይህንንም ለክፍል ጓደኞቻቸው በቃል እንዲያስረዱ ያድርጉ፡፡

በናሙናነት የተሰጡ  መልሶች 

፩. የሚከተሉት ቃላትና ሐረጋት በምንባቡ ውስጥ የያዙትን አገባባዊ ፍቺ በቃል አስረዱ፡፡

 1. ረበበ፡‐ ሠፈነ                                6. መድፈን፡‐ መሸፈን/መክደን

 2. ሰበቀ፡‐ነቀነቀ                                 7. ዘገነ፡‐ አፈሰ

 3. ከሰለ፡‐ ጠቆረ                  8. ቋረረ፡‐ አሰረ

 4. ተመረቀ፡‐ምሰጋና አገኘ                        9. ወገን

 5. ሠወረ፡‐ደበቀ                        10. ስስ፡‐ ቀጭን

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • የቃላት አገባባዊ ፍቺ፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • አንቀጽ መጻፍ፡፡
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 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ይህ ክፍል የመጻፍ ክሂልን ማስተማሪያ የሚሆኑ መልመጃዎች በአራት ክፍል የቀረቡበት ነው፡፡ በክፍል 
፩  ሐረጋትና አረፍተ ነገሮች የልቦለዱን ይዘት ሳይለቁ  የሚያስተላልፉትን ሐሳብ በራሣቸው አገላለጽ 
አብራርተው እንዲጽፉ ያዟቸው፤ በክፍል  የቀረበው አንቀጽ ማጻፍ ሲሆን ለተማሪዎች መለማመድ 
ያመች ዘንድ ከተሰጡት አማራጭ ቃላት መካከል መርጠው ክፍት የተተው ባዶ ቦታዎችን እንዲሞሉ 
ያዛል፡፡ በዚህ መሠረት ተማሪዎቹ ትክክለኛውን ቃል/ሐረግ በመምረጥ አንቀጹን አስተካክለው እንዲጽፉ 
ያድርጉ፡፡ ክፍል ፬ የደብዳቤ አፃፃፍን ይመለከታል፡፡ እርስዎም በተማሪው መማሪያ መጽሐፍ ውስጥ 
የቀረበውን ማስታወሻ መነሻ ሐሳብ ተጠቅመው ለተማሪዎችዎ ስለደብዳቤ አጻጻፍ  ማብራሪያ 
ይስጧቸው፡፡ በመጨረሻም የቤት ስራ ስጧቸውና አንድ የግል ደብዳቤ ለጓደኛቸው ወይም ለዘመዳቸው 
ጽፈው ክፍል ውስጥ እንዲያነቡ ያድርጉ፡፡

በናሙናነት የተሰጡ ጥያቄዎች መልሶች

፩.ቀጥሎ ከአጭር ልቦለዱ የተወሰዱ ሐረጋትና አረፍተ ነገሮች ቀርበዋል፡፡ እነዚህ ሐረጋትና አረፍተ 
ነገሮች የሚያስተላልፉትን ሐሳብ በራሣችሁ አገላለጽ አብራርታችሁ ጻፉ፡፡

 1. ባፍንጫዬ ይውጣ፡‐ ይቅርብኝ

 2. ሲሣዩን አልተካፈለችም፡‐ አላገኘችም

 3. እዥ ማጉረፍ ጀመሩ፡‐ አነቡ

 4. ገረመሙት፡‐ ገላመጡት

 5. ከግድግዳ ጋር ተላተሙ፡‐ ተጋጩ

 6. ችሮታ፡‐ ስጦታ

 7. ዛቅ አድርጎ፡‐ በዛ አድርጎ

 8. ደጅ ጠንታለች፡‐ ተለማምጣላች

 9. ያብጠለጥሉብኛል፡‐ ስሙን ያጠፉብኛል/ያሙብኛል

 10. እሚያቀማጥለኝ፡‐ እሚያንደላቅቀኝ

፪. ቀጥሎ የተዘረዘሩትን ቃላት በምንባቡ ውስጥ በተተውት ባዶ ቦታዎች ውስጥ በማስገባት አንቀጹን 
አስተካክላችሁ ጻፉ፡፡ የተሰመረባቸው ቃላት በተማሪው መጽሐፍ ተማሪዎቹ መርጠው በክፍት ቦታዎች ውስጥ 
እንዲያስገቧቸው በአማራጭነት የተሰጡና ክፍት ቦታውን የሚሞሉ ቃላት ናቸው፡፡  

ግቢ በሚሉት ሰፊ ሜዳ ለድርቆሽ የሚያስጠብቁት ከሰርዶ ካክርማ ከጉድይና ከዋራት አንድ ላይ አደባልቆ 
ያደገው ሳር፡‐ ቀደም ብሎ የበቀለው አብቦ  ዘግየት ብሎ የበቀለው ቢጫ ሰማያዊ ነጭና ቀይ አበባ አፍርቶ 
ሰብለ ወንጌል ከተቀመጠችበት ዘቅዝቆ ሲመለከቱት ያን ሰፊ ግቢ ለማስጌጥ ከዳር እሰከ ዳር የተዘረጋ 
አምሮ የተሰራ ዥንጉርጉር ምንጣፍ ይመስል ነበር፡፡ ፀሃይ እየሞቀ በሄደ መጠን በዚያ ሰፊ ግቢ 
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     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡ ሰዋስው

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ዉጤቶች   

 • የአረፍተ ነገር ተዋቃሪዎችን ይለያሉ፡፡ 

 • ነጠላ ቁጥርን ወደ ብዙ ቁጥር ይለውጣሉ፡፡

የተነጠፈው ሳርና በቤቶች አካባቢ የተተከሉ የፍሬ አትክልት አንድ ላይ ባየር ይነዙት የነበረው ገነታዊ 
መአዛ ሽቱ በብዙው እንደተረፈረፈበት መዋኛ ከውስጡ መውጣት አያስመኝም ነበር፡፡ 

፫. ከዚህ ቀጥሎ ቅደም ተከተላቸው ተዘበራርቆ የተቀመጡትን አረፍተ ነገሮች በማሰተካከል አንድ አንቀጽ ጻፉ፡፡

በመጨረሻም ወለላ ሲመስል ትንሽ ውሃ ጨመረችበትና በሸክላ የተሰራች  ትንሽ  ብርሌ ውስጥ 
ጨመረችው፡፡ ለባለቤቷ የተዘጋጀለትን መድሃኒት እንዲጠጣ ነገረችውና ደገፍ አድርጋ አንገቱን 
አቀናችለት፡፡ ማሚቴ የተረፈውን መራራ አፉ ላይ ጠብ፣ ጠብ…እያደረገች ካንጠፈጠፈችለት በኃላ ቀስ 
አድርጋ የእንጨት ትራሱ ላይ አሳረፈችው፡፡ ተንከባክባ ካሳደገቻቸው ፈዋሽ እፅዋት ከአንደኛው ላይ ትንሽ 
ቅጠሎች በጠስ፤ በጠስ አደረገችና ተመለሠች፡፡ ቅጠሉን የድንጋይ ወፍጮ ላይ አድርጋ እስኪልም ድረስ 
ጨቀጨቀችው፡፡ ዳሞቴም የታዘዘለትን መራራ ጭማቂ በአንድ ትንፋሽ ዥው አድርጎ 
ጨለጠው፡፡ .የጠጣው መድሃኒት መራራነት ጭምትርትር ያለ ፊቱ ላይ ተጽፎ ይነበባል፡፡ ከፍቱን ፍቅር 
ጋር የሰጠችው ፍቱን መድሐኒት ቶሎ ብሎ እንደሚፈውሰው  እየተማመነች በጅምር ወደተወችው 
የማጀት ሥራዋ ተመለሰች፡፡ .ፈጠን ፈጠን እያለች ወጣችና ወደ ጓሮ ሄደች፡፡ የምታስበው ራታቸው 
በሰዓቱ እንዲደርስ አብዝታ ጥድፍ‐ጥድፍ ብትልም እንኳን የዳሞቴም ነገር አልተዘነጋትም፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች 

 • ባላቤት፣ ተሳቢና ግስን መለየት፡፡

 • ነጠላ ቁጥርን ወደ ብዙ ቁጥር መቀየር፡፡  

 የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 

ክፍል ስድስት አራት ሰዋስዋዊ ጉዳዮች ማለትም  ሥርወ ቃልን እና ቅጥያዎችን መለየት፤ የአረፍተ 
ነገር ተዋቃሪዎችን መለየት፤ ነጠላ ቀጥርን ወደ ብዙ ቁጥር መቀየር እና መጣኝ መስተዓምሮችን 
የሚያመለከቱ ይዘቶች ቀርበዋል፡፡ ውድ መምህር! እርስዎም በእነዚህ ሰዋስዋዊ ርዕሶች ላይ ቀደም ሲል 
የቀረቡትን ትምህርቶች በመከለስ ተማሪዎቹ በቀረቡላቸው ምሳሌዎች አማካኝነት ጥያቄዎቹን እንዲሰሩ 
ያድርጉ፡፡
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በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልሶች 

፩. ቀጥሎ በተዘረዘሩት ቃላት ውስጥ የሚገኙትን ቅጥያዎችና ሥርወ‐ቃሎች ለይታችሁ ጻፉ፡፡

ተራ ቀ. የተሰጠው ቃል ቅድመ ቅጥያ ስርወ‐ቃል ድህረ ቅጥያ

ሀ   በቀረ በ‐   ቀረ

ለ   የልጅዋን የ‐   ልጅ ‐ዋ ‐ን

ሐ   እንደድሮው እንደ‐   ድሮ ‐ው

መ   ከተመረቀ ከ‐ ተ‐   መረቀ ‐

ሠ   በማህፀንሽ በ‐   ማህፀን ‐ሽ

ረ   ነበረች ‐   ነበረ ‐ች

ሰ   የተሸበሸበ የ‐ ተ‐   ሸበሸበ

ሸ   እንደተቀጠረ እንደ‐ ተ‐   ቀጠረ

ቀ   ከልጅዋ ከ‐   ልጅ ‐ዋ

በ   በጣቶችሽ በ‐   ጣት ‐ኦች ‐ሽ

፩.የሚከተሉትን አረፍተ ነገሮች ባለቤት፤ ተሳቢና ግስ (ማሰሪያ አንቀጽ) ለይታችሁ አሳዩ፡

ምሳሌ፡‐ 1. እናቲቱ ትከሻዋን ነቀነቀች፡፡ 

ባለቤት፡‐ እናቲቱ

ተሳቢ፡‐ ትከሻዋን

ግስ (ማስሪያ አንቀጽ)፡‐ ነቀነቀች 

ባለቤት ተሳቢ ግስ (ማስሪያ አንቀጽ)

1   እናቲቱ  የታላቅ ልጅዋ ምስል   አዲስ ልብስ

2   ልጅቱ  ድምጽዋ   ተንጎደጎደ፡፡

3   ልጁ  የአባቱን መልክ   ወርሷል፡፡

4   ልጅቱ  አዲስ ልብስ   አየች፡፡
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5   ወይኒቱ  የወንድምዋ እጅ መራቅ  አበገናት፡፡

6   እናቲቱ  የግል ሀኪም  አማከረች፡፡

7   ልጁ  ሥራ  ያዘ፡፡

8   ሽማግሌው  ቦርሳውን  አወጡ፡፡

9   እናቲቱ  የሰፈር ወሬ  ይጠላሉ፡፡

10   ልጁ  ደብዳቤ  ጻፈ፡፡

፫. ከዚህ በታች በነጠላ ቀጥር የቀረቡ ስሞች በተለያዩ ስልቶች ወደ ብዙ ቁጥር ተቀይረዋል፡፡ እናንተም 
የቀረበላችሁን ምሳሌ መነሻ በማድረግ ነጣላ ስሞችን ወደ ብዙ ቁጥር ለውጣችሁ በተሰጠው ሰንጠረዥ ውስጥ 
ሙሉ፡፡  

ተ.ቁ ስም ብዙ ቁጥር በአማርኛ ስልት ብዙ ቁጥር በግዕዝ ስልት

1 ክፉ ክፉዎች

2 ነፍስ ነፍሶች ነፍሳት

3 ሳምንት ሳምንቶች ሳምንታት

4 ወር ወሮች ወራት

5 ዓመት ዓመቶች ዓመታት

6 ቀን ቀኖች ቀናት

7 መምህር መምህሮች መምህራን

8 መልአክ መልአኮች መላእክት

9 ተማሪ ተማሪዎች

10 መሰንቆ መሰንቆዎች

11 ዳቦ ዳቦዎች

12 መጽሐፍ መጽሐፎች መጻሕፍት

13 ነብይ ነብዮች ነብያት
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፬. ቀጥሎ በቀረቡት አረፍተ ነገሮች ውስጥ መጠንን/ብዛትን ለማሳየት የገቡትን ቃላት ለይታችሁ አውጡ፡‐

  ምሳሌ፡‐ አንድ ድክመት ነበረባቸው 

         አንድ 

 1. ሁለት                                    6. ጥቂት

 2. ሁለት                                    7. አያሌ

 3. መቶ                                     8. አንድ

 4. ሦስት መቶ ሀምሳ                          9. በርካታ

 5. ብዙ                                      10. አስራ ሁለት

   መርጃ መሳሪያዎች

 • አጭርና ረዥም ልቦወለዶች

 • ግጥሞች

 • መጣጥፎች

 • ጌታሁን አማረ ዘመናዊ የአማርኛ ሰዋስው (1989)

 • ዘሪሁን አስፋው የሥነ ጽሑፍ መሰረታውያን (1992)

   ግምገማ  

 • የአዳመጡትን ምንባብ መልዕክት መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • በንግግር ተግባራት መሳተፋቸውንና አቀራረባቸውን በክፍል ውስጥ ምልከታ ማረጋገጥ፡፡

 • በንባብ ክፍል የቀረበውን ምንባብ አንብበው መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • ሐረጋትና አረፍተ ነገሮች የሚያስተላልፉትን ሐሳብ በራሣቸው አገላለጽ አብራርተው መጻፋቸውን

    ማረጋገጥ፡፡

 • የአጭር ልቦለድ ምንነትና ባህሪያትን መለየታቸውን ማረጋገጥ፡፡

 • የአረፍተ ነገር ተዋቃሪዎችን መለየታቸውን ማረጋገጥ፡፡ 
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ምዕራፍ አስር: አርበኝነት (7 ክፍለ ጊዜ)

      ርዕስ: ኮሎኔል አብዲሳ አጋ

የሚጠበቁ ውጤቶች 
 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ካጠናቀቁ በኋላ፡‐

 • ካዳመጡት ምንባብ ውስጥ የተረዱትን መልዕክቱን ያብራራሉ፡፡

 • ካዳመጣጡት ምንባብ ውስጥ ዝርዝር መረጃዎችን ያወጣሉ፡፡

 • በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ፡፡

 • የምንባቡን ጭብጥ በቃል ያስረዳሉ፡፡

 • ለቃላት ተመሳሳይ እና አገባባዊ ፍች ይሰጣሉ፡፡

 • በተሰጠው ርዕሰ ጉዳይ ድርሰት ይጽፋሉ፡፡

 • ስማዊ ሐረጋትን እና ግሳዊ ሐረጋትን ይለያሉ፡፡

 • የተውሳከ ግሶችን ተግባር ያብራራሉ፡፡

 • አዎንታዊ አረፍተ ነገሮችን ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገሮች ይቀይራሉ፡፡

ክፍለ ትምህርቶች

 ክፍለ ትምህርት አንድ፡‐ ማዳመጥ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

• ስለ ኮሎኔል አብዲሳ አጋ የቀረበውን ጽሑፍ አንብበው መልዕክቱን ያስረዳሉ፡፡

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር፤ 

ክፍል አንድ ለማዳመጥ ክሂል መለማመጃ የሚሆኑ ጥያቄዎች የቀረቡበት ነው፡፡ ለዚህም ተግባር 
ያገለግል ዘንድ “ኮሎኔል አብዲሳ አጋ” በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ምንባብና በምንባቡ ሐሳብ መሠረት 
የሚመለሱ ሦስት ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ በዚህም የማዳመጥ ክሂልን ለማጎልበት የሚረዱ ምንባቡን 

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

• ግለታሪክ ማዳመጥ፤ ማድነቅ
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ኮሎኔል አብዲሳ አጋ

ኮሎኔል አብዲሳ አጋ በምዕራብ ወለጋ፣ በነጆ ወረዳ፣ ኪዳነምህረት በተባለ አካባቢ በ1912 ዓ.ም. 
ተወለዱ፡፡ ካደጉም በኋላ እድሜያቸው 14 ዓመት ሲሆን ገነት ጦር ትምህርት ቤት ገብተው በውትድርና 
ሙያ ሰለጠኑ፡፡

ኮሎኔል አብዲሳ አጋ በ1928 ዓ.ም. አገራችን በፋሽስት ኢጣሊያ ስትወረር በወለጋ በኩል የመጣውን ጦር 
ለመመከት ከሌሎች አርበኞች ጋር በመሆን ዘመቱ፡፡ ከዚያም በየስፍራው በጀግንነት ሲዋጉ ቆስለው 
ተማረኩ፡፡ ፋሽስቶችም ብዙ ካጉላሏቸው በኋላ በጣሊያን አገር ሲሲሊ ደሴት አሰሯቸው፡፡

ጣሊያን አገርም ሁለት ዓመት ተኩል እንደቆዩ አንዲት የእንግሊዝ አውሮፕላን እነ  ኮሎኔል አብዲሳ አጋ 
በታሰሩበት ወህኒ ቤት ላይ ስታልፍ ወረቀት በተነች፡፡ ኮሎኔል አብዲሳ አጋም አንድ ወረቀት አግኝተው 
አነሱና አጣጥፈው ኪሳቸው ውስጥ ከተቱት፡፡

ይህን ሲያደርጉ የተመለከተ እስረኛ ከሰሳቸውና ፖሊስ መጥቶ እየደበደባቸው ወረቀቱን አምጣ አላቸው፡፡ 
እሳቸው ግን ወረቀቱን ለመስጠት አልፈቀዱም ነበር፡፡ በዚህም ምክንያት ወደ ሌላ ወህኒ ቤት ወስደው 
አሰሯቸው፡፡ ስቃዩንም አጠነከሩባቸው፡፡ 

እሳቸው ግን ነፃነትን የሚያገኙበትን ዘዴ ከመፈለግ አላቋረጡም፡፡ ከታሰሩበት ክፍል ውስጥም እንዳሉ 
እንደአበደ ሰው መጮህ፣ መፎከር፣ መሸለልና መደባደብ ጀመሩ፡፡ የወህኒ ቤቱ አለቆችም ልፍለፋው እና 
ድብደባው ስላስቸገራቸው፤ አብዶ ይሆናል ብለው ወደ ሐኪም ወስደው አስመረመሯቸው፤ መርፌም 
አስወጓቸው፡፡ ወደ ሌላ እስር ቤትም አዘዋወሯቸው፡፡ እዚያም አብደዋል ብለው እንዲለቋቸው መስኮቱን 
ሰባበሩት፡፡ የወህኒ ቤቱ ኃላፊዎችም ማበዳቸውን አምነው እንደገና ሐኪም ጠርተው አመጡ፡፡ የመጣውን 
ሐኪም መሬት ላይ ጥለው ስለረጋገጡት “ብቸኝነት ተሰምቶት ይሆናልና ከሌሎች እስረኞች ጋር 
ቀላቅሉት፤ ምግቡንም ለውጡለት!” ብለው አዘዙ፡፡ 

ኮሎኔል አብዲሳ አጋ በዚህን ጊዜ እብደቱን ትተው ሌላ የሚያመልጡበትን ዘዴ ይፈልጉ ጀመር፡፡ ከዚያም 
አብረዋቸው ካሉት እስረኞች ጋር በመተዋወቅ ከአንድ ከዩጎዝላቪያ እስረኛ፣ ጆሊዮ ከሚባል ጋር 

መሠረት ያደረጉ ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ቀርበዋል፡፡ እርስዎም የምንባቡን ርዕስ ሰሌዳ ላይ በመጻፍ 
ካስተዋውቁ በኋላ በቅድመ ምንባብ ጥያቄ አማካኝነት ስለ አርበኝነት ምንነት ይጠይቋቸው፡፡ ለዚህም 
ምላሽ የሚሆኑ መልሶችን ከጎናቸው ካሉት ጓደኞቻቸው ጋር እንዲወያዩ ያድርጉና መልሳቸውን በቃል 
እንዲያቀርቡ ያበረታቷቸው፡፡ ቀጥሎም እናዳምጣለን ብለው የሚገምቱትን እንዲናገሩ ዕድል ስጧቸው፡፡ 
በመቀጠልም ድምጽዎን ከፍ አድርገው ምንባቡን ለተማሪዎችዎ ያንብቡላቸው ወይም በሞባይል አልያም 
በመቅረጸ ድምጽ ምንባቡን በመቅዳት ካስደመጧቸው በኋላ ጥያቄዎቹን በቡድን/በጥንድ እየሆኑ 
በመወያየት በተሰጣቸው ትእዛዝ መሠረት እንዲመልሱ ያድርጉ፡፡
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ተማክረው ከእስር ቤት ለማምለጥ ቆረጡ፡፡ እንዳሰቡትም ምቹ ጊዜ ፈልገው፣ ብርድ ልብስ ተልትለው፣ 
እየቀጣጠሉ ቋጠሩ፡፡ የብርድልብሱን ትልታይ ከፎቅ መስኮት እንጨት ላይ አስረው ወደ መሬት ለቀቁት፡፡ 
የፖሊሶችንም ሁኔታ በማጤን በብርድ ልብሱ ትልታይ ላይ ተንጠልጥለው በመውረድ አመለጡ፡፡ ከእስር 
ቤቱ ካመለጡ በኋላ ሲሄዱ አድረው ቀን አንድ ሽማግሌ እረኛ እና ልጁ ረሽ ጠመንጃ ይዘው ከብት 
ሲጠብቁ አገኟቸው፡፡ ምግብ ለምነው ከበሉ በኋላ ረሽ ጠመንጃቸውንና ፈረሳቸውን ቀምተው ጉዟቸውን 
ቀጠሉ፡፡ ከዚያም ከኢጣሊያ አገር ፋሽስት ጦር ጋር ከሚዋጉ ሌሎች አርበኞች ጋር ተቀላቀሉ፡፡ ጀግናው 
ኮሎኔል አብዲሳ አጋ ከእነዚህ አርበኞች ጋር በመሆን ከጠላት ጋር እየገጠሙ በሚያገኙት ድል ዝነኛ 
እየሆኑ ሄዱ፡፡ አርበኞችም ጀግንነታቸውን እያመኑ በመምጣታቸው የአንድ የጦር ክፍል አዛዥ 
አደረጓቸው፡፡ በተለያዩ አውደ ግንባሮች ተሰልፈውም በማሸነፋቸው ዝናቸው በየአቅጣጫው ተናኘ፡፡ 
በመሆኑም ጣሊያንንና ጀርመንን ከሚዋጉ የጦር ጓዶች ዘንድ ዝናቸው ተሰማ፡፡

የጦር ጓደኞቹ ፋሽስት ኢጣልያን ድል አድርገው ሮም ሲገቡ ያርበኞቹ ጦር ተጠራ፡፡ ኮሎኔል አብዲሳ 
አጋም ጦራቸውን አስከትለው በክብር ሮም ገቡ፡፡ የጦር አዝማቹም ጀግንነታቸውን በማድነቅ የእጃቸውን 
የወርቅ ሰዓት እና የጀብዱ ኒሻን ሸለሟቸው፡፡

በጦር ጓደኞቹ ትዕዛዝ ወደ ጀርመን ዘምተው የተለመደውን ጀግንነታቸውን አሳይተዋል፡፡ ከዚያም 
ሲመለሱ እንግሊዞች “ዜግነትህን ለውጥና እንግሊዛዊ ሁን!” ብለዋቸው ነበር፡፡ እሳቸው ግን በእንግሊዞች 
ሀሳብ አልተስማሙም፡፡ ዜግነቴን አልለውጥም በማለታቸውም የውሸት ምክንያት በመፍጠር 
አስከስሰዋቸው የሠላሣ ሁለት ዓመት እስራት አስፈረዱባቸው፡፡ ኋላ ግን በእንግሊዞች ማርሻል ትዕዛዝ 
እስራቱ ወደ ገንዘብ ተለውጦላቸው በጀግንነት ወደ አገራቸው ኢትዮጵያ ተመልሰዋል፡፡

   (http://thearadaonline.com/2013/03/17/ያልተዘመረለት ጀግና ‐ አብዲሳ አጋ) 

የድህረ ማዳመጥ ጥያቄዎች መልሶች
፩. ከዚህ በታች ለቀረቡት ጥያቄዎች ያዳመጣችሁትን ታሪክ መሠረት በማድረግ በቃላችሁ መልሱ፡፡

 ሀ. ገነት ጦር ትምህርት ቤት

 ለ. በ16 ዓመታቸው

 ሐ. ጣልያን ሀገር፣ ሲሲሊ ደሴት

 መ. የእንግሊዝ አውሮፕላን በእስር ቤቱ ላይ ስታልፍ የጣለችውን ወረቀት አንስተው አልሰጥም

     በማለታቸው

 ሠ. እብድ ነው ብለው ከእስር ቤት እንዲለቋቸው፤ ነጻ እንዲያደርጓቸው

 ረ. ጆሊዮ ይባላል

 ሰ. 1ኛ የእጅ ሰዓቱን

    2ኛ የጀብዱ ኒሻን

 ሸ. ለሀገራቸው ክብር ሲሉ፤ ሀገራቸውን በጣም ስለሚወዱ፤ ወደ ሀገራቸው መመለስ ስለሚፈልጉ፤

    ነጮችን ስለሚጠሉ፤ ወዘተ. የሚሉት መልሶች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡
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   ክፍለ ትምህርት ሁለት፡‐ ንግግር

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች 

 • ስለማህበራዊ ግንኙነት ምንነት ይናገራሉ፡፡

 • በሚና ነጠቃ ተግባሮች/ጨዋታዎች ላይ ይሳተፋሉ፡፡   

፪. ከዚህ በታች የተሰጡት ቃላት ካዳመጣችሁት ምንባብ ውስጥ የተወሰዱ ናቸው፡፡ በመሆኑም በምንባቡ መሠረት 
ፍች ከሰጣችሁ በኋላ አረፍተ ነገር ስሩባቸው፡፡

 ሀ. አጉላላ፡‐ ሰውን ያለ ስራ፣ ያለ ውሳኔ ማስቀመጥ

 ለ. ወህኒ፡‐ እስር፣ ፍርድ

 ሐ. ተልትለው፡‐ በቀጭን በቀጭኑ መቅደድ (ለልብስ)

 መ. ማጤን፡‐ መገንዘብ፣ ማስተዋል፣ መከታተል

 ሠ. እረኛ፡‐ እንስሳትን የሚጠብቅ ሰው

 ረ. ዝነኛ፡‐ ታዋቂ

 ሰ. ቆረጡ፡‐ ወሰኑ

 ሸ. ቋጠሩ፡‐ አሰሩ

፫. ከዚህ በታች ያዳመጣችሁትን ምንባብ መሠረት ያደረጉ፣ በምክንያትና ውጤት ላይ የተመሰረቱ ሀሰቦች 
ቀርበውላችኋል፡፡ በመሆኑም በ”ሀ” ክፍል የተዘረዘሩትን ምክንያቶች በ”ለ” ክፍል ከተዘረዘሩት ውጤቶች ጋር 
አዛምዱ፡፡

 1. ረ                                5. ለ

 2. መ                               6. ቀ

 3. ሸ                                7. ሐ

 4. ሀ                                8. ሠ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት

 • ንግግር አዘጋጅቶ ማቅረብ ፡፡
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   ክፍለ ትምህርት ሦሥት፡‐ ንባብ

    የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት  

 • የልማት አርበኛው ጄኔራል በሚል ርዕስ የቀረበውን ንባብ መልዕክት ለጓደኞቻቸው ይናገራሉ፡፡

ውድ መምህር! 

ተማሪዎች በሚኖሩበት አካባቢ ለሀገር ባበረከቱት ተግባር ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን በመምረጥ ታዋቂ 
ስለሆኑበት ተግባር ለክፍል ጓደኞቻቸው ንግግር እንዲያቀርቡ አግዟቸው፡፡ ለዚህም ያግዛቸው ዘንድ ስለ 
ንግግር የተማሩትን ትምህርት አስመልክቶ አጭር ክለሳ ያድርጉላቸው፡፡

የልማት አርበኛው ጄኔራል

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር፦ 

ክፍል ሦስት የንባብ ክሂልን የሚመለከት ሲሆን ይህንንም ለማስተማር የተመረጠው ምንባብ «የልማት 
አርበኛው ጄኔራል» የሚል ነው፡፡ መምህር ይህን ትምህርት ለማስተዋወቅ እንደተለመደው ርዕሱን ሰሌዳ 
ላይ በመጻፍ ያስጀምሩ፡፡ ተማሪዎችን የቅርስን ምንነት የሚመለከት ጥያቄ በመጠየቅ ተማሪዎቹ  በጥንድ 
ሆነው እንዲወያዩ ያድርጉ፡፡ ይህንን በማድረግም ተማሪዎችዎ ቀጥሎ ምን እናነባለን ብለው እንዲገምቱ  
እንዲናገሩ ዕድል ይስጧቸው፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ለማንበብ በቂ የሚሉትን ጊዜ እንደሰጡዋቸው በመንገር 
ድምጽ ሳያሰሙ እንዲያነቡና በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ እንዲያጠናቅቁ ይንገሯቸው፡፡ ንባባቸውን 
እንዳጠናቀቁ የድህረ ንባብ ጥያቄዎችን በተሰጣቸው መመሪያ መሰረት እንዲሰሩ ያድርጓቸው፡፡ 
ጥያቄዎቹን ሰርተው እንዳጠናቀቁም  መልሶቻቸውን ተራ በተራ ለክፍል ለጓደኞቻው በቃል ወይም 
በጽሑፍ እንዲያቀርቡ ያድርጓቸው፡፡

፪. የድህረ ንባብ ጥያቄዎች መልሶች የሚከተሉት ናቸው፡፡

  1. ለ                        5. ለ

  2. ሐ                        6. መ

  3. ሀ                        7. መ

  4. ሐ                        8. ለ

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች 

 • አንብቦ መረዳት፡፡

 • የቃላት አገባባዊ ፍች፡፡
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    ክፍለ ትምህርት አራት፡ ቃላት

    ክፍለ ትምህርት አምስት፡ ጽሕፈት

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • በአካቢያቸው ስለሚገኙ ታዋቂ ሰዎች መረጃ በመሰብሰብ ታዋቂ ስላደረጋቸው ተግባር በጽሑፍ

  ያቀርባሉ፡፡  

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቅ ውጤት 

 • ለቃላት ተመሳሳይ ፍች ይሰጣሉ፡፡

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር! 
ክፍል አራት የቃላትን ፍቺ ይመለከታል፡፡ ለዚህም መለማመጃ ይሆኑ ዘንድ በምንባቡ ሐሳብ መሠረት 
የሚመለሱ ቃላት በ”ሀ” እና በ”ለ” ክፍል ቀርበዋል፡፡  ስለዚህ ተማሪዎቹ የምንባቡን ሀሳብ ሳይለቁ 
ተመሳሳያቸው የሆነ ፍች የያዙትን እንዲያዛምዱ ይርዷቸው ፡፡

በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልስ

 1. ሠ                                        6. ሰ

 2. ሸ                                         7. ሐ

 3. ሀ                                         8. መ

 4. ለ                                         9. በ

 5. ቀ                                         10. ረ

የክፍለ ትምህርቱ ይዘት 

 • መረጃ ሰብስቦ ጽሑፍ ማዘጋጀት፡፡  

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች 

• የቃላት ተመሳሳይ ፍች፡፡

• የቃላት አውዳዊ ፍች ፡፡
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     ክፍለ ትምህርት ስድስት፡‐ ሰዋስው

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር፦

ክፍል አምስት የጽሕፈት ክሂልን የሚመለከት ነው፡፡ ይህንን ክሂል ለመለማመድም ይረዳቸው ዘንድ 
ተማሪዎቹ  በሚኖሩበት አካባቢ የሚገኙ ታዋቂ ሰዎችን በመምረጥ ስለሰዎቹ የሚያውቁትን ወይም ሰው 
በመጠየቅ መረጃ ከሰበሰቡ በኋላ በጽሑፍ አዘጋጅተው እንዲያቀርቡ አግዟቸው፡፡

ከክፍለ ትምህርቱ የሚጠበቁ ዉጤቶች 

 • ተውሳከ ግስን ይለያሉ፡፡

 • ነጠላ አረፍተ ነገር ውስጥ የሚገኙ ባለቤትንና ግስን ይለያሉ፡፡

 • አዋንታዊ አረፍተ ነገርን ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገር ይቀይራሉ፡፡ 

   የክፍለ ትምህርቱ አቀራረብ

ውድ መምህር፦ 

ይህ የትምህርቱ ክፍል ሰዋስውን የሚመለከት ሲሆን በዚህም ነጠላ አረፍተ ነገር ውስጥ ያለ ባለቤትን 
እና ግስን መለየት እና አዎንታዊ አረፍተ ነገርን ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገር መቀየርን የሚመለከቱ 
ሰዋስዋዊ ጉዳዮች ቀርበዋል፡፡ እርስዎም እነዚህን የሚመለከቱ ክለሳዎች ለተማሪዎችዎ በማቅረብ 
የቀረቡላቸውን  ጥያቄዎች በተሰጣቸው መመሪያ መሠረት ሰርተው እንዲያቀርቡ ያድርጉ፡፡

በናሙናነት የተመረጡ ጥያቄዎች መልስ
 1. ከታች በቀረቡት አረፍተ ነገሮች ውስጥ የሚገኙትን የአረፍተ ነገሮች ባለቤት እና ማሰሪያ አንቀፅ (ግስ)
    ለይታችሁ ጻፉ፡፡

 ባለቤት                  ማሰሪያ አንቀፅ (ግስ)

 ሀ. መምህሩ                  ገሰፁ፡፡

 ለ. ሰው                       ሠራ፡፡

 ሐ. አማርኛ ቋንቋ             ይነገራል፡፡

 መ. የሰው ልጅ                ፈጠረ፡፡

 ሠ. እንስሳት                 አላቸው፡፡

 ረ. አዲስ አበባ                    ይኖራል፡፡

የክፍለ ትምህርቱ ዝርዝር ይዘቶች 

 • ባለቤትና ግስን መለየት፡፡

 • አዋንታዊ አረፍተ ነገርን ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገር መለወጥ፡፡ 



  አማርኛ የመምህር መምሪያ ፣ዘጠነኛ ክፍል 

95

 2. ከላይ በትዕዛዝ አንድ የቀረቡትን አዎንታዊ አረፍተ ነገሮች ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገሮች ቀይሩ፡፡

  ሀ. መምህሩ  ተማሪዎችን አልገሰፁም፡፡

  ለ. ሰው ክቡር  አይደለም፡፡

  ሐ. አማርኛ ቋንቋ ኬንያ ውስጥ አይነገርም፡፡

  መ. የሰው ልጅ ቋንቋን አልፈጠረም፡፡

  ሠ. እንስሳት መግባቢያ የላቸውም፡፡

  ረ. አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ ህዝብ አይኖርም፡፡

መርጃ መሳሪያዎች

 • ጌታሁን አማረ ዘመናዊ የአማርኛ ሰዋስው (1989)

  ግምገማ

 • የአዳመጡትን ምንባብ መልዕክት መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • በንግግር ተግባራት መሳተፋቸውንና አቀራረባቸውን በክፍል ውስጥ ምልከታ ማረጋገጥ፡፡

 • በንባብ ክፍል የቀረበውን ምንባብ አንብበው መረዳታቸውን በቃል በመጠየቅ ማረጋገጥ፡፡

 • አዎንታዊ አረፍተ ነገር ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገር መለወጥ መቻላቸውን መልመጃ ሰጥቶ በማረም

   ማረጋገጥ፡፡ 

 • የአረፍተ ነገር ተዋቃሪዎች መለየታቸውን ማረጋገጥ፡፡

 • ልዩ ልዩ መረጃዎችን ሰብስበው በጽሑፍ አደራጅተው የማቅረብ ችሎታቸውን መልመጃ ሰጥተው

   በማረም ማረጋገጥ፡፡



1 

 

አማርኛ እንደ ፌደራል ቋንቋ ሥርዓተ-ትምህርት 

ክፍል፡- 9ኛ 

አንደኛ ወሰነ ትምህርት 

ምዕራፍ አንድ፡- ባህላዊ ሽምግልና (8 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- የአፋር ባህላዊ የህግ ሥርዓት  (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- ባህላዊ  ሽምግልና የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎቹ በዚህ ምዕራፍ ስር የቀረበውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ፡- 

 አዳምጠው የምንባቡን ጭብጥ ይናገራሉ፡፡ 

 ምንባቡን አንብበው ዝርዝር መረጃዎችን በፅሑፍ ይዘረዝራሉ፡፡ 

 በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ 

 ምንባቡን አንብበው የምንባቡን ፍሬ ሀሳብ ያብራራሉ፡፡ 

 በምንባቡ መሰረት ስለ ባህላዊ የሽምግልና  ሂደት ይፅፋሉ፡፡ 

 አንብበው በምንባቡ ውስጥ ላሉ አዳዲስ ቃላት ተመሳሳይ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 በተሰጣቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተመስርተው አስረጅ አንቀፅ ይፅፋሉ፡፡ 

 ነጠላ ቁጥር ስሞችን ወደ ብዙ ቁጥር ስሞች ይቀይራሉ፡፡  

 ከአረፍተ ነገር ውስጥ የስም ገላጮችን ይለያሉ፡፡ 



2 

 

ክሂሎች የሚጠበቁ ውጤቶች የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ ስነ ዘዴ ግምገማ ክፍለ ጊዜ 

ማዳመጥ  አዳምጠው የአፋር ባህላዊ 
የህግ ስርዓትን በቃል 
ይናገራሉ።  
 አዳምጠው የምንባቡን 
ጭብጥ ይለያሉ፡፡ 
 አዳምጠው ጥያቄዎችን 
ይመልሳሉ፡፡ 
 
 

 የአፋር 
ባህላዊ 
የህግ 
ሥርዓት 
የሚለውን 
ምንባብ 
መዳመጥ  

 ንቁ ተሳታፊ 
እንዲሆኑ ማድረግ 

 ምንባቡ ሲነበብ 
በጥሞና እያዳመጡ 
ዋና ዋና ነጥቦችን 
በማስታወሻ መያዝ 

 ባዳመጡት ምንባብ 
መሰረት በጥንድና 
በጋራ መወያየት 

 ክፍት ቦታዎችን 
እንዲሞሉ ማድረግ 

በምክንያትና ውጤት ላይ 
የተመሰረቱ አረፍተ 
ነገሮችን እንዲመሰርቱ 
ማድረግ 

- መስራታቸውን፣ 
ማዳመጣቸውን 
መከታተል 

- የክፍል ስራዎችን 
ማሰራት 

- ርስበርስ 
እንዲተራረሙ 
ማድረግ 

- ግብረ መልስ 
መስጠት 
 

1.5 

ንግግር  በቀረቡት ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ ተራ በተራ ይወያያሉ፤ 
ይከራከራሉ  

 ስለርዕሱ 
ለቡድን 
አባላት 
መናገር 

 በቡድን 
እንዲከራከሩ፣ 
እንዲወያዩ ማድረግ 
 

  መቆጣጠር 
 መከታተል 
 እንዲናገሩ 

ማድረግ 
 ግብረ መልስ 

መስጠት  

1.5 

ንባብ  የምንባቡን ዋና ጭብጥ 
ያብራራሉ 
 አዳዲስ ሀሳቦችን 
ይረዳሉ፡፡ 
 የአዳዲስ ቃላትን ፍቺ 
ከምንባቡ ይረዳሉ፡፡ 

 አንብቦ 
መረዳት  

አዳዲስ ሀሳቦችን 
ከምንባቡ 
መረዳት 

 ምንባቡን በዝምታ 
ማንበብ 

 ምንባቡን በቡድን 
ማንበብ 

 በመመሪያው 

 
 የአንብቦ መረዳት 

ጥያቄዎች 
ማቅረብ 

 አንብበው 
መረዳታቸውን 
እየጠዘዋወሩ 

2 
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የቃላት 
ተመሳሳይና 
ተቃራኒ ፍቺ  

መሰረት (መመሪያን 
ተከትሎ ማንበብ)  

መከታተል 

ጽሕፈት  የተሟላ አንቀጽ መፃፍ 
ይችላሉ፡፡ 
 ቃላትና ሀረጋትን በክፍት 
ቦታው ላይ በማስገባት  
አረፍተ ነገሮችን አሟልተው 
ይፅፋሉ፡፡  

 አንቀጽ 
መጻፍ 

 ክፍት 
ቦታዎችን 
መሙላት 

 የአንቀፅ አፃፃፍ 
ዘዴን ተከትለው 
አንቀፅ እንዲፅፉ 
ማድረግ 

 የቀረበውን መመሪያ 
ተከትለው እንዲፅፉ 
ማድረግ  

 የፃፉትን አንቀጽ 

ተቀያይረው 

እንዲነቡት ማድረግ 

 የአንቀጹ ቅርጽ 
መጠበቁን 
ማረጋገጥ  

ግብረ መልስ መስጠት  

1 

ቃላት  በምንባቡ ያዳመጧቸውን 
አዳዲስ ቃላት በንግግራቸው 
እና ጽሑፋቸው በማስገባት 
ይጠቀማሉ፡፡ 
 ለአዳዲስቃላት አገባባዊ 
ፍቺ ይሰጣሉ 

የአዳዲስ ቃላትን  ተቃራኒ ፍቺ 
ያውቃሉ   

 ተቃራኒ 
ፍቺ 

 አገባባዊ 
ፍቺ 

 ተማሪዎች ተራ በተራ 
ለቃላት ፍቺ 
እንዲሰጡ ማድረግ 

 ተማሪዎች በትክክል 
መመለሳቸውን 
መከታተል 

 የቢጤ ርማት 
ማድረግ 

 ግብረ መልስ 
መስጠት 

1 

ሰዋስው  ነጠላ ቁጥር ስሞችን ወደ 
ብዙ ቁጥር ስሞች ይቀይራሉ 

በአማርኛ የብዙ ቁጥር አመልካች 
ቅጥያዎችን ይለያሉ 
ስም ገላጮችን ለይተው 
ያወጣሉ፡፡ 

 

 ነጠላ ቁጥር 
እና ብዙ 
ቁጥር 

 የስም ገላጭ  

 ምሳሌዎችን 
በማቅረብ እንዲሰሩ 
ማድረግ  

 ምሳሌዎችን 
በማቅረብ ማብራሪያ 
መስጠት 

 ነጠላ ቁጥር 
ስሞችን ወደ ብዙ 
ቁጥር እንዲቀይሩ 
መጠየቅ 

 ግብረ መልስ 
መስጠት  

1 
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ምዕራፍ ሁለት፡- ሥርዓተ ፆታ (8 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡-  የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያዊ ሴት ካፒቴን (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- የሽማግሌው ምርቃት (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎቹ በዚህ ምዕራፍ ስር የቀረበውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ፡- 

 አዳምጠው የምንባቡን ጭብጥ ይለያሉ፤ 

 ባዳመጡት ሀሳብ ላይ ተመስርተው የራሳቸውን አስተያየት ይሰጣሉ፡፡ 

 በሁለት ተቃራኒ ሀሳቦች ላይ ተመስርተው ይወያያሉ፤ ይከራከራሉ፤ 

 አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ለጉደኞቻቸው ማብራራት ይችላሉ፤ 

 በምንባቡ መሰረት በልማድ የሴቶች እና የወንዶች ተግባራት የተባሉትን መረጃወች ለይተው ያሳያሉ፤ 

 በምንባቡ መሰረት ለአዳዲስ ቃላት አገባባዊ እና ተመሳሳይ ፍቺ ይሰጣሉ፤ 

 በቀረበላቸው ርዕስ ላይ በመመስረት ገላጭ አንቀፅ ይፅፋሉ፤ 

 የአማርኛ ተውላጠ ስሞችን ምንነት ይለያሉ፤ 

 “መደብ” የተባለውን ሰዋስዋዊ ተግባር ያውቃሉ፤ 

 ተውላጠ ስሞችን በሶስቱ መደቦች ይመድባሉ፤ 
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ክሂሎች የሚጠበቁ ውጤቶች የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ዘዴ ግምገማ ክፍለ 

ጊዜ 

ማዳመጥ  አዳምጠው የፅሑፉን ፍሬ 
ነገር ይለያሉ 

 ምንባቡን መሰረት 
አድርገው የቀረቡ ፅንሰ 
ሀሳቦችን ያብራራሉ 

 ባዳመጡት ምንባብ ላይ 
ተመስርተው የራሳቸውን 
ግንዛቤ ያንፀባርቃሉ  

 ምንባቡን 
ማዳመጥ  
 
 

 አዳምጠው 
የባለታሪኳን  
ዋና ጉዳይ 
መለየት  

 ተማሪዎቹን 
ለማዳመጥ ተግባር 
ዝግጁ እንዲሆኑ 
ማድረግ  

 ትኩረት ሰጥተው 
እንዲያዳምጡ 
ማድረግ 

 አንባቢው ድምፁን 
ጎላ እንዲያደርግ 
ማድረግ 

 የምንባቡን ዋና ሀሳብ 
እንዲናገሩ መጠየቅ  

 
 የአዳዲስ ቃላትን ፍች 

መጠየቅ 
 

 የቃላትን አገባባዊ 
ፍች እንዲያስረዱ 
ማድረግ 

1 

ንግግር  ስኬታማ ሴቶችን መነሻ 
በማድረግ  ንግግር 
ያደርጋሉ፡፡ 
  

 ንግግር 
  ውይይት 

 

 ተማሪዎችን 
በቡድን 
በመክፈል 
በቀረበው ርዕሰ 
ጉዳይ ላይ 
ተዘጋጅተው 
ንግግር 
እንዲያደርጉ 
ማዘጋጀት 

 የሚና ነጠቃ 
ዘዴን ማሰራት  
 

 መከታተል 
 ህጉን ተከትለው 

መናገራቸውን  
መከታተል 

 ቃላዊ ምክር (ግብረ 
መልስ መስጠት 

1 

ንባብ  የምንባቡን ጭብጥ 
ይለያሉ 
 የምንባቡን ይዘት 
ይለያሉ 

 አንብቦ 
መረዳት 

 የዝምታ 
ንባብ 

 መመሪያን 
ተከትለው 
እንዲያነቡ 
ማድረግ 

 
 የምንባቡን ሀሳብ 

በራሳቸው አባባል 
እንዲናገሩ ማድረግ 

2 
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 በምንባቡ ውስጥ 
የቀረቡትን ፆታዊ 
አገላለጾች ይሄሳሉ 

 በምንባቡ ውስጥ የቀረቡ 
የሴት እና የወንድ 
ተግባራት ትክክለኛነት 
ይገመግማሉ 

  በምንባቡ ሀሳብ 
ትክክለኛነት ላይ 
በቡድን እንዲወያ 
ማድረግ 

 የቡድን ስራ መስጠት 
 የማስታወስ 

ጥያቄዎችን መጠየቅ 

ጽሕፈት  ገላጭ ድርሰት 
ይፅፋሉ፡፡ 

 ስለ ሴቶች የሚነገሩ 
አባባሎችን ያብራራሉ፡፡ 

 

 ገላጭ 
ድርሰት 

 የአባባሎች 
ምንነት  

 በድርሰት ፅህፈት 
ጊዜ ልንከተላቸው 
የሚገቡ ቅደም 
ተከተላዊ ሂደቶችን 
ተከትለው እንዲፅፉ 
ማድረግ 

 

 ባካባቢያቸው የሚገኙ 
ታዋቂ ሴቶችን 
መሰረት አድርገው 
እንዲፅፉ ማድረግ 
 

 ትዕዛዝን መሰረት 
አድርገው እንዲፅፉ 
ማድረግ  
 

1 

ቃላት  ለቃላት ምንባቡን 
መሰረት ያደረገ አገባባዊ 
እና ተመሳሳይ ፍቺ 
ይሰጣሉ 

 ተመሳሳይ 
ፍቺ 

 አገባባዊ 
ፍቺ 

 ምንባቡን በድጋሚ 
እያነበቡ ለቃላት 
ፍቺ እንዲሰጡ 
ማድግ 

 ያልገባቸውን 
እንዲጠይቁ ማድረግ 

1 

ሰዋስው  የአማርኛ ቋንቋ ተውላጠ 
ስሞችን ለይተው  
ይናገራሉ 

 በንግግር ውስጥ 
የ”መደብ”ን ምንነት 
ይለያሉ 
 

 ተውላጠ 
ስሞች 

 መደብ 

 ገለፃ ማድረግ 
 የመደብን ምንነት 

በተግባራዊ ምሳሌ 
ማቅረብ, 

 እርስ በርስ እነዲነጋገሩ 
በማድረግ 1ኛ መደብ፣ 
2ኛ መደብ እና 3ኛ 
መደብ የሚባሉትን 
ፅንሰ ሀሳቦች እንዲለዩ 
መርዳት 
 

1 
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ምዕራፍ ሶስት: ሳይንስና ቴክኖሎጂ (7 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- የኢትዮጵያ ሳተላይት (የማዳመጥ ኪሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለዘላቂ ልማት (የንባብ ክሂልን ለማስተማር)  
 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎቹ በዚህ ምዕራፍ ስር የቀረበውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ፡- 

 አዳምጠው የምንባቡን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡ 

 አዳምጠው ከምንባቡ ዝርዝር ሀሳቦችን ይለያሉ፡፡ 

 በቀረበው የንግግር ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ 

 አንብበው የምንባቡን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡ 

 ለቃላት ተመሳሳይ እና አገባባዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 ርዕስ መርጠው አንቀፅ ይፅፋሉ፡፡ 

 የቴክኖሎጂ ውጤቶችን አገልግሎት ይገልፃሉ፡፡ 

 ቃላትን ተጠቅመው አዳዲስ አረፍተነገሮችን ይመሰርታሉ፡፡ 

 ከአረፍተ ነገር ውስጥ ባለቤትና ማሰሪያ አንቀፅን ይለያሉ፡፡ 
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ክሂሎች ከትምህርቱ የሚጠበቁ 
ውጤቶች 

የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ግምገማ ክፍለ ጊዜ 

ማዳመጥ  የኢትዮጵያ ሳተላይን 
በሚመለከት የቀረበውን ፅሑፍ 
አዳምጠው መልዕክቱን 
ያብራራሉ  
 
 

 የኢትዮጵያ 
ሳተላይት የሚለው 
ፅሑፍ ሲነበብ 
ማዳመጥ  
 

 - በቡድን ሆነው 
በፀጥታ 
እንዲያዳምጡ 
ማመቻት  

 ያዳመጡትን ምንባብ 
መልዕክቱን 
እንዲገልፁ መጠየቅ 

 የጥንድና የመምህሩ 
ግምገማ ማድረግ፤ 

 የድህረ ማዳመጥ 
ጥያቄዎችን መጠየቅ  

1 

ንግግር  በቡድን ወይም በግል  ሆነው 
የኢንዱስትሪ መንደር 
መስፋፋት ለሀገራችን 
የሚሰጠውን ጠቀሜታ የሚገልፅ 
ንግግር ያደርጋሉ 
 በጎጆ ኢንዱስትሪና በዘመናዊ 
ኢንዱስትሪ መካከል ያለውን 
ልዩነት መሰረት በማድረግ 
ክርክር ያካሂዳሉ 
 

 ንግግር ማድረግ 
 ክርክር ማድረግ 
 

 ተሳትፏዊ አና 
ከፊል ተሳትፏዊ 
ዘዴን መጠቀም 

 ሥርዓቱን 
ጠብቀው ንግግር 
እንዲያደርጉ 
መምራት   

 ህጉን ተከትለው 
መናገራቸውንና 
መከራከራቸውን 
መከታተል 

 የተማሪው ግለ ፅብረቃ 
 

1 

ንባብ  ምንባቡን በግላቸው 
አንብበው ጭብጡን ይለያሉ 
 የምንባቡን ይዘት 
ይተነትናሉ፤ 

 አንብቦ 
መረዳት 
 

 በፀጥታ 
እንዲያነቡ 
ማድረግ 

 በራ አገዝ ዘዴ 
አንብበው 
እንዲረዱ 
ማድረግ 

 ድህረ ንባብ 
ጥያቄዎችን ማቅረብ 

 የክል እና የቤት 
ስራዎችን መስጠት 
   

2 

ጽሕፈት  ርዕስ መርጠው አስረጅ 
ድርሰትይፅፋሉ 
 

 ድርሰት 
መፃፍ 
 

 በግል እንዲፅፉ 
ማድረግ 

 ስለ አስረጅ 
ድርሰት 

 የግል እና የቡድን 
እርማት ማካሄድ 

 የመምህሩ እርማት 

1 
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ገለፀዣ 
ማድረግ 

ቃላት  ለቃላት ተመሳሳይ ፍቺ 
ይሰጣሉ 

 የቴክኖሎጂ ውጤቶችን 
አገልግሎት ይገልፃሉ 
 

 የቃላት ፍቺ 
 የቴክኖሎጂ 

ውጤቶችን 
አገልግሎት 
መናገር 

 በተሳትፏዊ ዘዴ 
እንዲማሩ 
ማድረግ 

 የግል እና የቡድን 
ግምገማ ማድረግ 

1 

ሰዋስው  የአረፍተ ነገር 
ተዋቃሪዎችን ተግባር 
ይለያሉ 
 
 

 የአረፍ ነገር 
ተዋቃሪዎች 

 በምሳሌ ላይ 
የተመሰረተ 
የገለፃ ስልት 
መጠቀም  

 የመምህሩ ክትትል 
 የቢጤ እርማት 

 

1 
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ምዕራፍ አራት፡- ወረርሽኝ (7 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- የወባ በሽታ (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- ወረርሽኝ እና ስነልቦናዊ ምላሾች (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ ስር የቀረበውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ፡- 

 አዳምጠው የምንባቡን መልዕክት በቃል ይናገራሉ፡፡ 

 ከምንባቡ ዝርዝር መረጃዎችን ለይተው ይጽፋሉ፡፡ 

 በተሰጡት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ 

 የምንባቡን ዝርዝር ይዘቶች በጽሑፍ ያስረዳሉ፡፡  

 የተሰጣቸውን ርዕሰ ጉዳይ መሰረት በማድረግ ዘገባ ይፅፋሉ፡፡ 

 ለቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 ለቃላት ተመሳሳይ ፍች ይሰጣሉ፡፡ 

 የተሳሳቱ አረፍተነገሮችን አስተካክለው ይጽፋሉ፡፡  

 

ክሂሎች ከትምህርቱ የሚጠበቁ 
ውጤቶች  

የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ግምገማ ክፍለ ጊዜ 

ማዳመጥ  አዳምጠው ያዳመጡትን 
ምንባብ ጭብጥ ይናገራሉ 

 

 አዳምጦ 
መልዕክቱን 
መረዳት 

 

 ደጋግመው 
እንዲያዳምጡ 
ማድረግ 

 የጥንድ እና የቡድን 
ግምገማ 

1 
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ንግግር  በተመረጡ ርዕሰ 
ጉዳዮች ላይ መወያየት 
 

 ውይይት 
 ጭውውት 
 ትወና  

ተማሪዎችን 
በቡድን 
በመክፈል 
እንዲወያዩ እና 
እንዲተውኑ  
ማድረግ 

 የጥንድ ግምገማ 
 ራስመር እርማት 
 የጓደኞች አስተያየት 

1 

ንባብ  ምንባቡን በፀጥታ 
ካነበቡ በኋላ 
የምንባቡን ጭብጥ 
ያስረዳሉ፤ 

 የምንባቡን ይዘት 
ይተነትናሉ 
 

 አንብቦ 
መረዳት 

 ገረፍ ገረፍ 
ንባብ 

 ግለ ንባብ 
እንዲጠቀሙ 
ማድረግ 

 በራስ መር 
የንባብ ዘዴ 
ተጠቅመው 
ምንባቡን 
እንዲረዱ ማገዝ 

 የድህረ ንባብ 
ጥያቄዎች 

 የክፍልና የቤት 
ስራዎችን ማራት 
 

2 

ጽሕፈት  በተመለከቱት ትዕይንት ላይ 
ተመስርተው ዘገባ  ይፅፋሉ፤  
 

 ዘገባ መፃፍ 
 

 ተማሪዎች 
በራቸው ዘገባ 
እንዲፅፉ 
ማድረግ  

 የጥንድ እርማት 
 የመምሀሩ እርማት 

1 

ቃላት  ለቃላት ተመሳሳይፍቺ 
ይሰጣሉ፡፡ 

 ለቃላትተቃራኒ ፍቺ 
ይሰጣሉ፤ 

 

 የቃላት 
ተመሳይ 
ፍቺ 

 የቃላት 
ተቃራኒ 
ፍቺ 

 አሳታፊ 
የአቀራረብ ዘዴን 
መጠቀም 

 የግልና የቡድን 
ግምገማ ማካሄድ 

1 

ሰዋስው  የአወቃቀር ችግር 
ያለባቸውን  ነገሮች 
አስተካክለው ይፅፋሉ  

 

 ትክክለኛ 
አረፍተ 
ነገር 
መመስረት 
 

 በቡድን ሆነው 
አረፍተ ነገሮችን 
አስተካክለው 
እንዲፅፉ ማድረግ 
 

 የአረፍተ ነገሮችን 
ትክክለኛነት 
ማረጋገጥ 

 

1 
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ምዕራፍ አምስት፡- አካታችነት (8 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- የሴቶች የትምህርት ተሳትፎ (የማዳመጥ ክሂልን ለማተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- ፀሐይ እና ተግዳሮቶቿ (የንባብ ክሂልን ለማስተማር)  

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ሲጨርሱ፡- 

 አዳምጠው ዝርዝር መረጃዎችን ይለያሉ፡፡ 

 አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ለይተው ይናገራሉ፡፡ 

 አንብበው የምንባቡን ይዘት ለይተው ያስረዳሉ፡፡ 

 ከምንባቡ ለወጡ ልዩልዩ ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ይሰጣሉ፡፡ 

 ከምንባቡ ለወጡ አዳዲስ ቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 ሱስ በተጠቃሚዎች ላይ የሚያስከትለውን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እና የጤና ጉዳት በፅሑፍ ይዘረዝራሉ፡፡ 

 በተመረጠ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ገላጭ ድርሰት ይፅፋሉ፡፡ 

 ቃላትን በትክክለኛ ቦታቸው ላይ በማገባት ትክክለኛ አረፍተነገር ይመሰርታሉ፡፡  

ክሂሎች ከትምህርቱ የሚጠበቁ 
ውጤቶች 

የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ 
አቀራረብ 

ግምገማ ክፍለ ጊዜ 

ማዳመጥ  አዳምጠው ዝርዝር 
መረጃዎችን ይለያሉ፡፡ 

 በጠደሞና 
ማዳመጥ 
 

 በቡድን ሆነው 
ምንባቡን 
በንቃት 
እንዲያዳምጡ 
ማድረግ  
 

 እርስ በርስ ይጠያየቃሉ 
 ከምንባቡ የወጡ ድህረ 

ማዳመጥ ጥያቄዎችን 
ይመልሳሉ 

1.5 
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ንግግር  በአከራካሪ ርዕሰ ጉዳዮች 
ላይ ቡድን መስርተው 
ይከራከራሉ 
 

 የክርክር 
መርሆዎችን 
መሰረት 
አድርጎ 
መከራከር  

የክርክሩን ሀሳብ በቡድን 
ተወካዮች በኩል ለክፍሉ 
እንዲያቀርቡ ማድረግ  

 መረዳታቸውን 
ለማረጋገጥ የቃል 
ጥያቄዎችን 
መጠየቅ   

1 

ንባብ  ምንባቡን በፀጥታ 
አንብበው መልዕክቱን 
ይረዳሉ 

 ያነበቡትን ጽሑፍ ይዘት 
ይተነትናሉ 

 አንብቦ 
መረዳት 

 በየግላቸው በፀጥታ 
እንዲያነቡ 
ማድረግ 

 መምህሩ ድምፁን 
ከፍ አድርጎ 
በማንበብ 
ለተማሪዎች ሞዴል 
ሆኖ ቢታይ  

 ድህረ ንባብ 

ጥያቄዎችን ማቅረብ  

2 

ጽሕፈት  ገላጭ ድርሰት ይፅፋሉ 
 

 ገላጭ 
ድርሰት 

በቡድን የሰሩትን 
በመለዋወጥ ፅብረቃ 
እንዲያካሂዱ ማድረግ 

 የርስበርስ እርማት 
 የመምህሩ ክትትል 

1 

ቃላት   ለቃላት አውዳዊፍቺ 
ይሰጣሉ  

 የቃላት 
አውዳዊ 
ፍቺ  

 በጥንድ እና በቡድን 
ሆነው ለቃለላት 
አውዳዊ ፍቺ 
ይሰጣሉ 

 የሚያስቸግሯቸውን 
ቃላት ፍቺ በመዝገበ 
ቃላት ታግዘው 
እንዲፈቱ ማድረግ  

 በጥንድ ወይም 
በቡድን ማረም 

1 

ሰዋስው  አረፍተ ነገሮችን 
አስተካክለው ይፅፋሉ  

የትክክለኛ አረፍተ 
ነገር መዋቅር 

የአረፍተ ነገር ትክክለኛ 
አወቃቀርን በምሳሌ 
በማሳየት እንዲለማመዱ 
ማድረግ  

 በመምህር የታገዘ 
እርማት 

በክልና በቤት ስራ መልክ 
መልመጃዎችን መስጠት  

1.5 
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ሁለተኛው ወሰነ ትምህርት 

ምዕራፍ ስድስት፦ አካባቢና የአየር ንብረት ለውጥ (8 ክፍለ ጊዜ) 

1.ርእሶች፦ በረሃማነትን እንከላከል (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

   ፡- የተራቆተ አካባቢን ማልማት (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡- 

 አዳምጠው የምንባቡን ፍሬ ነገር በማስታወሻቸው ይፅፋሉ፡፡ 

 በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ 

 አንብበው የምንባቡን ጭብጥ ይለያሉ፡፡ 

 አንብበው የምንባቡን ይዘት ያብራራሉ፡፡ 

 ምንባቡን መሰረት በማድረግ ለቃላት ተመሣሣይ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 ድርሰት ይፅፋሉ፡፡ 

 የምዕላድን ምንነት ይበይናሉ፡፡ 

 የምዕላድ አይነቶችን ይለያሉ፡፡ 

 ከቃላት ውስጥ ነፃ እና ጥገኛ ምዕላዶችን ይለያሉ፡፡  
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ክሂሎች የሚጠበቁ ችሎታዎች የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ግምገማ ክፍለ ጊዜ 

ማዳመጥ  አዳምጠው 
የምንባቡን ጭብጥ 
መለየት ይችላሉ 
 

 ምንባብን 
ማዳመጥ 
 
 

 በንቃት እያዳመጡ 
መሆናቸውን 
መከታተል 

 ምንባቡን መሰረት 
ያደረጉ ጥያቄዎችን 
ማቅረብ 

1 

ንግግር  በተመረጡ 
ርእሰጉዳዮች ላይ 
ንግግር ያደርጋሉ 
 

 ንግግር 
ማድረግ 

 በቡድን ሆነው ንግግር 
እንዲያዘጋጁ ማድረግ 

 የክፍል ውስጥ 
መልመጃ እና ግለ 
አስተያት ማሰጠት  

1.5 

ንባብ  የቀረበውን ምንባብ 
ተንትነው ይገልፃሉ፡ 
 

አንብቦ መረዳት መምህር መር አነባበብን 

እንዲከተሉ ማድረግ 

ግለ ማመር ዘዴን መተግበር 

 ድህረ ንባብ 
ጣያቄዎችን ማቅረብ 

 የማስተማር 
መልመጃዎች 

2 

ጽሕፈት የቀረበውን ቢጋር መሰረት 
በማድረግ አንቀፅ ይፅፋሉ 

 

 አንቀጽ መጻፍ  በግልና በጥንድ 
እንዲፅፉ ማድረግ 
 

አንዱ የፃፈውን ሌሎች 
እንዲያነቡት ማድረግ  

1   

ቃላት  አዳዲስ ቃላትን 
በፅሑፋቸው ይተገብራሉ፤ 
 አዳዲስ ቃላትን 
በንግግራቸው ይጠቀማ 

 

የቃላት አውዳዊ 
ፍቺ 

ተመሳሳይና 
ተቃራኒ ፍቺ   

 የቡድን ውይይት 
 በተለያዩ ቡድኖች 

ላይ አስተያየት 
መስጠት 

 የቡድን ግምገማ 0.5 

ሰዋስው የቃላትን ተዋቃሪ አካላት 
ለይተው ያመለክታሉ 

 

ምዕላዶችን 
ማጣመር እና 
መለየት 

 

በምሳሌዎች ላይ ተመስርተው 
እንዲማረ ማድረግ 
ከቀረበው ትምህርት ላይ 
ተመስርተው ምዕላዶችን 
እንዲለዩ ማድረግ  

 መምህር ተኮር 
እርማት  

 የጥንድ እርማት  

1 
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ምዕራፍ ሰባት፦ በልዩነት ውስጥ አንድነት (8 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡-  የዘይሴ ባህላዊ ጋብቻ (ማዳመጥን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡-  ተበቺሳ (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ተምረው ካጠናቀቁ በኋላ፡- 

 እያዳመጡ ማስታወሻ ይይዛሉ፡፡ 

 አዳምጠው ጥያቄዎችን በቃል ይመልሳሉ፡፡ 

 ካዳመጡት ምንባብ ለወጡ ቃላት እና ሀረጋት አገባባዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ያደርጋሉ፡፡ 

 ምንባቡን በፀጥታ በማንበብ ጭብጡን ይለያሉ፡፡ 

 ካነበቡት ምንባብ ዝርዝር መረጃዎችን ይለያሉ፡፡ 

 ለቃላት ተመሳሳይ እና ተቃራኒ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 በመረጡት ርዕስ ላይ ስዕላዊ ድርሰት ይፅፋሉ፡፡ 

 የአረፍተ ነገር ባለቤትን ለይተው ያወጣሉ፡፡ 

 የአረፍተ ነገር ግስን ለይተው ያወጣሉ፡፡ 

 የፈሊጣዊ  አነጋገሮችን ፍቺ ያስረዳሉ፡፡ 
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ክሂሎች 
የሚጠበቁ ውጤቶች የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ግምገማ ክፍለ 

ጊዜ 

ማድመጥ 
 ከአዳመጡት ምንባብ 

ውስጥ አዳዲስ ቃላትን 
ይለያሉ፤ 

 አዳምጠው የምንባቡን 
ፍሬ ነገር ይለያሉ፤ 

 ምንባብን በጥሞና 
ማዳመጥ 
 

 በምልልስ መልክ 
ማቅረብ 
 

 የመምህር 
ግምገማ 
 ጥያቄዎችን 

መጠየቅ 

1 

ንግግር 
 የተጓደሉ ስንኞችን 

በማሟላት 
በሚደረገው 
የመማማር ሂደት 
ተሳትፏዊ ውይይት 
ያደርጋሉ 

 ውይይት 
 የግጥሞችን ሀሳብ 

በራሳቸው መንገድ 
መግለፅ 
 

 በቡድን 
መወያየት 

 ችግር ፈቺ 
ዘዴን መጠቀም 
 

 በያንዳንዱ 
ንግግር ላይ 
ግለ ገለፃ 
ያደርጋሉ 
 
 
 

1 

ንባብ 
 አንብበው 

የምንባቡን ፍሬ 
ሀሳብ ይለያሉ 

 አንብበው 
የውስብስብ ቃላትን 
ፍቺ ይረዳሉ 

 

 አንብቦ መረዳት   ራስ አገዝ 
የማስተማር ዘዴን 
ዘዴን መጠቀም 

 የመምህሩ 

ክትትል 

 የአንብቦ 

መረዳት 

ጥያቄዎችን 

ማቅረብ  

2 

ጽሕፈት 
 አባባሎችን በጽሑፍ 

ይገልፃሉ 
 በቃላት መካል 
የሚታየውን የፍቺ 
ልዩጀነት በፅሑፍ 

ይገልፃሉ 

 አባባሎችን መግለፅ 
 የቃላትን ልዩነት 

በፅሁፍ ማብራራት 
 ሥዓተ ነጥብ 

 
 

 በቡድን 
እንዲፅፉ 
ማድረግ  

 ተግባራዊ 
የፅህፈት 
ልምምድ  

 የቡድንና 
የመምህሩ 
ግምገማ  
 

1 
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 የስርዓተ ነጥቦችን 
ጠቀሜታ ይለያሉ 

 

ቃላት 
 ለቃላት 
ተመሳሳይና ተቃራኒ 
ፍቺ ይሰጣሉ 
 ለፈሊጣዊ 
አነጋገሮች ፍቺ 
ይሰጣሉ  

 የቃላት ተመሳሳይ 
እና ተቃራኒ ፍቺ 

 ፈሊጣዊ አነጋገሮች  

 የቃላትን 
ተመሳሳይ ፍቺ 
ከመዝገበ ቃላት 
እንዲረዱ 
ማድረግ  

 በቡድን 
የቃላትን እና 
ፈሊጣዊ 
አነጋገሮችን ፍቺ 
እንዲገምቱ 
ማድረግ  

 የቡድን 
እርማት 

 የመምህር 
እርማት 

 መልመጃዎችን 
መስጠት  

1 

ሰዋስው 
 ተራ እና 

ውስብስብ 
አረፍተ 
ነገሮችን 
ይለያሉ  

 የአረፍተ ነገር 
አይነቶች ከመዋቅር 
አንፃር  

 የአረፍተ ነገር 
አይነቶችን 
በማስተዋወቅ 
ቀሪ 
መልመጃዎችን 
እንዲሰሩ 
ማድረግ  

 አረፍተ 
ነገሮችን 
ከመዋቅራቸው 
አንፃር 
እንዲመረምሯ
ቸው ማድረግ 

1 
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ምዕራፍ ስምንት፡- የግብር ጥቅም (7 ክፍለጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- የግብር ውዴታና ግዴታ (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- ግብር መክፈል (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ የቀረበውን ትምህርት ከተማሩ በኋላ፡- 

- አዳምጠው የምንባቡን መልዕክት ይናገራሉ፡፡ 

- አዳምጠው ጥያቄዎችን በቃል ይመልሳሉ፡፡ 

- በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ውይይት ያደርጋሉ፡፡ 

- ምንባቡን በፀጥታ በማንበብ ጭብጡን ያብራራሉ፡፡ 

- ካነበቡት ምንባብ ዝርዝር መረጃዎችን ያወጣሉ፡፡ 

- ለቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

- አስረጅ ድርሰት ይፅፋሉ፡፡ 

- ከስማዊ ሀረጎች ውስጥ ቅፅሎችንና ስሞችን ይለያሉ፡፡ 

ክሂሎች ከትምህርቱ የሚጠበቁ 
ውጤቶች 

የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ግምገማ ክፍለ 
ጊዜ 

ማዳመጥ 
 ያዳመጡትን 

ምንባብ ጭብጥ 
ይለያሉ 

 ያዳመጡትን 
ምንባብ ይዘት 
ይተነትናሉ፤ 

 

 አዳምጦ 
መረጃዎችን 
ማግኘት 
 

 አሳታፊ ዘዴን 
መጠቀም 

 ንቁ የማዳመጥ 
ስልትን 
ተጠቅመው 
እንዲያዳምጡ 
ማድረግ 

 የቃል ጥያቄ 
ማቅረብ  

 የህይወት ታሪክ 
ፅፈው እንዲመጡ 
የቤት ስራ 
መስጠት 

1 
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ንግግር 
 በቀረበው ርዕሰ ጉዳይ 
ላይ ንግግር ያደርጋሉ 
 በሚና ጨዋታ ላይ 
ይሳተፋሉ 
 

 

 ውይይት 
በማድረግ ሀሳብ 
ጎልቶ እንዲወጣ 
ማድረግ 
 

 ውይይቱን 
በምልልስ 
መልክ 
እነዲያቀርቡ 
ማገዝ 
 

 ማጠቃለያ 
እንዲሰጡ 
ማድረግ  

 የግልና የቡድን 
ግመገማ 

1 

ንባብ 
 የምንባቡን ጭብጥ 

መናገር ይችላሉ 

 የምንባቡን ይዘት 

ይተነትናሉ 

 

 አንብቦ መረዳት  በግልና 
በቡድን 
እንዲያነቡ 
ማድረግ 

የአንብቦ መረዳት 

ጥያቄዎች ማቅረብ 

2 

ጽሕፈት 
 ባለእጆች በሚሰሩት 

የእደ ጥበብ ውጤት 
ላይ በመመስረት 
አስረጅ ድርሰት 
ይፅፋሉ 
 

 አስረጅ ድርሰት 
 

 የድርሰት አፃፃፍ 

ህግን ተከትለው 

እንዲፅፉ ማድረግ 

 በቡድን እንዲፅፉ 
ማድረግ 

 

 የመምህሩ እርማት 
 የቢጤ እርማት 

1 

ቃላት 
ከምንባ ለወጡ ቃላት 
አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ 

የቃላት አውዳዊፍቺ ቃላትን በቡድን ሆነው 
እንዲፈቱ ማገዝ  

በመምህር የታገዘ 
እርማት ማድረግ 

1 

ሰዋስው 
ከአረፍተ ነገር ውስጥ 
ቅፅሎችን ለይተው ያወጣሉ  

ቅጽል የቅጽሎችን ባህሪ 
በገለፃ መልክ ማቅረብ 

 የቢጤ እርማት  
 ጥያቄዎችን 

ማቅረብ 
  

1 
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ምዕራፍ ዘጠኝ፡- ልቦለድ (8 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- ጠቃሚ ምክር (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- እናቲቱ (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ ስር የቀረበውን ትምህርት ተምረው ሲጨርሱ፡- 

 አዳምጠው የጽሑፉን መልዕክት ያስረዳሉ፡፡ 

 የአጭር ልቦለድ ምንነትን ያብራራሉ፡፡ 

 የአጭር ልቦለድ ባህሪያትን ያስረዳሉ፡፡ 

 የልቦለዱን ጭብጥ ያብራራሉ፡፡ 

 ለቃላት አውዳዊ ፍቺ ይሰጣሉ፡፡ 

 አንቀጽ ይፅፋሉ፡፡ 

 የአረፍተ ነገር ተዋቃሪዎችን ይለያሉ፡፡   

ክሂሎች ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ 

አቀራረብ 

ግምገማ ክፍለ 

ጊዜ 

ማዳመጥ  ልቦለዱ ሲነበብ 
አዳምጠው መልዕክቱን 
ይረዳሉ 
 ያዳመጡትን ልቦለድ 
በራሳቸው መንገድ ይተርካሉ 

 

 ልቦለድን 
አዳምጦ ታሪኩን 
መናገር  

 ተሳትፏዊ 
ዘዴን 
መተግበር  

 የቡድን 
እርማት 

 የመምህር 
እማት   

1 
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ንግግር  በቀረበው የመወያያርዕሰ 
ጉዳይ ላይ በቡድን 
ይወያያሉ 

 

በተሰጠው ርዕሰ ጉዳይ 

ላይ ውይይት ማድረግ 

ተሳትፏዊ ዘዴን 

ተግባራዊ በማድረግ  

ውይይታቸውን 

መከታተል 

1 

ንባብ  ልቦለዱን አንብበው ፍሬ 
ነገሩን ይለያሉ፤ 
 የልቦለዱን ገፀ ባህያት 
ይለያሉ 
 ሌሎች ልቦለዶችን ለማንበብ 
ይነሳሳሉ፤ 

 

በፀጥታ ማንበብ 

የልቦለዱን ገፀ 

ባህሪያት መለየት 

 

 

-የተለያዩ የአነባበብ 

ስልቶችን ተግባራዊ  

ማድረግ 

-ልቦለዶችን 

በቤታቸው ማንበብ  

-ትክክለኛ 

የአነባበብ ስልት 

መጠቀማቸውን 

ማረጋገጥ 

- ድህረ ንባብ 

ጥያቄዎችን 

በክፍልና የቤት 

ስራ መልክ 

መስጠት 

 

2.5 

ጽሕፈት  አባባሎችን በጽሑፍ 
ይገልፃሉ 

 የአረፍተነገር ቅደም 
ተከተሎችን በማስተካከል 
አንቀፅ ይፅፋሉ 

 ዘይቤያዊ ቃላትና 
ሀረጋትን በአረፍተነገር 
ውስጥ አስገብተው ይፅፋሉ 

 ደብዳቤ ይጽፋሉ  

 አባባሎችን 
መግለጽ 

 የዘይቤ ምንነት 
እና አይነቶች 

 የደብዳቤ 
አፃፃፍ  

 ተሳትፏዊ 
የማስተማር 
ስልት 

 ራስ አገዝ 
የማስተማር 
ስልት 
መተግበር  

 ክለሳ 
በማድረግ 
ስህተትን 
ማረም 
 

1.5 

ቃላት  ልቦለዱ ውስጥ የቃላት አገባባዊ ፍቺ  በጥንድና በቡድን የቡድን እርማት  1 
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የቀረቡትን አዳዲስ 
ቃላት ፍቺ ከአገባቡ 
ይለያሉ 

አዳዲስ ቃላትን 

አጠቃቀም እንዲለዩ 

ማድረግ  

ስነፅሑፍ  የልቦለድ አይነቶችን ይለያሉ 

 ሥርዓተ ነጥቦች ልቦለድን 
ለማንበብ የሚያስችሉ 
መሆኑን ያብራራሉ  

የልቦለድ አይነቶች 

የሥርዓተ ነጥቦች 

አጠቃቀም  

መምህር ተኮር እና 

ተማሪ ተኮር ዘዴን 

መጠቀም  

የመምህ እርማት  1 

 

 

ምዕራፍ አስር፡- አርበኝነት (7 ክፍለ ጊዜ) 

ምንባብ አንድ፡- ኮሎኔል አብዲሳ አጋ (የማዳመጥ ክሂልን ለማስተማር) 

ምንባብ ሁለት፡- የልማት አርበኛው ጄኔራል (የንባብ ክሂልን ለማስተማር) 

ከትምህርቱ የሚጠበቁ ውጤቶች፡- 

ተማሪዎች በዚህ ምዕራፍ ስር የቀረበውን ትምህርት ካጠናቀቁ በኋላ፡- 

 ያዳመጡት ምንባብ መልዕክቱን ያስረዳሉ፡፡ 

 ካዳመጡት ምንባብ ውስጥ ዝርዝር መረጃዎችን ያወጣሉ፡፡ 

 በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ፤ ንግግር ያደርጋሉ፡፡ 

 የምንባቡን ጭብጥ በቃል ያስረዳሉ፡፡ 

 ለቃላት ተመሳሳይ እና አገባባዊ ፍች ይሰጣሉ፡፡ 

 በተሰጠው ርዕሰ ጉዳይ ድርሰት ይፅፋሉ፡፡ 
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 ስማዊ ሀረጎችን እና ግሳዊ ሀረጎችን ይለያሉ፡፡ 

 የተውሳከ ግሶችን ተግባር ያብራራሉ፡፡ 

 አዎንታዊ አረፍተ ነገሮችን ወደ አሉታዊ አረፍተ ነገሮች ይቀይራሉ፡፡ 

 

ክሂሎች ከትምህርቱ የሚጠበቁ 
ውጤቶች 

የትምህርቱ ይዘት የትምህርቱ አቀራረብ ግምገማ ክፍለ 
ጊዜ 

ማዳመጥ 
 የሚነበብላችሁን 

ምንባብ በማዳመጥ 
ፍሬ ነገሩን 
ትለያላችሁ፤ 
 

 

አዳምጦ መናገር  ያዳመጡትን በቃል 
ደግመው እንዲናገሩ 
ማድግ   

የድህረ ማመጥ ጥያቄዎች 
ማቅረብ  

1 

ንግግር 
 በታዋቂ ሰዎች 

ተግባር ላይ ንግግር 
ያደርጋሉ 
 

 ውይይት 
 ክርክር 

 

 የቡድን 
ውይይት 

 በተማሪው 
አካባቢ ያለን 
እውነታ 
መሰረት 
አድርጎ 
መነጋገር 

 በሱስ አስከፊነት 
ላይ እንዲናገሩ 
መጠየቅ,  

1 

ንባብ 
 ምንባቡን በጥሞና 

አንብበው ጭብጡን 
ይገነዘባሉ፤ 

 የምንባቡነ ጭብጥ 
ለይተው ያብራራሉ 
/ 

 

 አንብቦ መረዳት  ጠማሪዎች 
ድምፀሳያሰሙ 
እንዲያነቡ 
ማድግ 

 የድህረ ንባብ 
ጥያቄዎች 
ማውረብ 

2 
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ጽሕፈት 
 ሰው ሰራሽ እና 

ተፈጥሯዊ ቅርሶችን 
መሰረት በማድግ 
ድርሰት ይፅፋሉ 

 

 ድርሰት መፃፍ   በጋራ 
እንዲመካከሩ 
ማድረግ 

 በግል እንዲፅፉ 
ማድረግ 

ግለ እርማት 1 

ቃላት 
 የአዳዲስ ቃላትን ፍቺ 

ከአውዱ ይረዳሉ 

 

 

 የቃላት አውዳዊ 
ፍቺ 
 

 በቡድን 
መማር 

በቡድን ማረም 1 

ሰዋስው 
 በአረፍተ ነገር 

ውስጥ ባለቤትንና 
ግስን ይለያሉ 

 አዎንታዊ አረፍ 
ነገሮችን ወደ 
አሉታዊ አረፍተ 
ነገሮች ይቀይራሉ 
 

-የአረፍ ነገር ባለቤት 
እና ማሰሪያ አንቀፅ 
-አሉታዊ አረፍ ነገር  

- በቡድን 
መመካከር 

- ማብራሪያ 
መስጠት 

- የመምህሩ እርማት 
- የጥንድና የቡድን 

እርማት 

1 

 

 


